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Култура
Одсуство светлости као
духовно стање
ТЕМА НЕДЕЉЕ: КАКО ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ ТРОШЕ НОВАЦ ОД САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА

НЕГДЕ НАМЕНСКИ, НЕГДЕ БАХАТО
Свакој локалној самоуправи
у Србији припада 30 одсто
новца од казни које
возачима наплати
саобраћајна полиција
У многим градовима тај
новац се не употребљава
онако како би требало
Градска власт у Панчеву поштује законску обавезу да 30 одсто новца од казни које наплаћује саобраћајна полиција користи рационално и наменски,
за побољшање услова за одвијање саобраћаја и безбедност учесника у њему.
Подсећамо, законом је прописано
да се новцем који се добија на овај
начин газдује тако што 70 одсто мора
да се уплати у републички буџет, а 30
одсто остаје локалној самоуправи на
чијој територији је прекршај учињен.
Распоређивање тог новца у нашем
граду је у надлежности Комитета за
саобраћај, тела сачињеног од представника локалне власти, Агенције за
безбедност саобраћаја, јавних комуналних предузећа, саобраћајне полиције и других институција у граду. У
прошлој години Комитет је располагао средствима од наплаћених новчаних казни у износу од око 32 милиона динара.
Тај новац је употребљен за унапређење саобраћајне инфраструктуре на
територији Панчева, техничко опремање саобраћајне полиције, саобраћајно васпитање и образовање ђака
основних школа, превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, израду пројеката за саобраћајну сигнализацију и
још много тога.

– Када говоримо о новцу за унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији наше локалне самоуправе, важно је напоменути да се он
не троши за крпљење рупа на коловозу или за асфалтирање улица, већ
за постављање одређених техничко-регулативних средстава и уређаја
који ће допринети већој безбедности
учесника у саобраћају. На пример, то
су заштитна пешачка ограда у зони
школа, специјална ЛЕД расвета изнад фреквентних пешачких прелаза,
рефлектујући маркери за означавање
саобраћајних површина у ноћним
условима и у условима смањене видљивости. Тај новац се улаже и у постављање нове саобраћајне сигнализације и утврђивање новог режима
саобраћаја у некој улици или делу
улице, постављање заштитних стубића

и друго – изјавио је саобраћајни инжењер Срђан Половина, потпредседник Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева.
Када је реч о новцу за саобраћајно
васпитање и образовање најмлађих, он
је објаснио да се та средства у највећој
мери користе за обуку школске и предшколске деце на специјалном саобраћајном полигону, како би савладали
основна правила и научили да се безбедно понашају у саобраћају. Ђаци прваци сваке године добијају на поклон
саобраћајне букваре и светлоодбојне
прслуке, а део новца се троши и за награђивање освајача медаља на школским, регионалним и републичким такмичењима из безбедности у саобраћају.
Половина је додао да се део новца
користи и за техничко опремање саобраћајне полиције. Према његовим

речима, до сада су купљене видео-камере за надзор саобраћаја, и скутери,
а набављени су и дрога-тест, који ће
допринети откривању возача под дејством психоактивних супстанци,
компјутери, уређаји за откривање и
снимање саобраћајних прекршаја,
опрема за вршење увиђаја после несрећа итд.
С друге стране, у бројним градовима у Србији новац добијен од наплаћених казни не троши се наменски и
онако како би требало – упозорио је
ових дана у емисији САТ Крсто Липовац, професор на Саобраћајном
факултету у Београду.
Он је навео да је то забрињавајуће
будући да су од усвајања новог Закона о безбедности саобраћаја локалне
самоуправе у Србији зарадиле огромне суме новца од казни за саобраћајне прекршаје.
Липовац је нагласио да су бројни
случајеви ненаменског трошења тог
новца. Указао је на то да се, на пример, он користи за плате функционера, опремање општина, куповину
канцеларијског намештаја, покривање мањкова у општинским и градским буџетима, набавку клима-уређаја, опремање пијаца, куповину контејнера и још много тога.
С обзиром на то да је новац који је
коришћен за ове намене добијен од
грађана, запањујуће је да до сада за његово нерационално трошење нико није
одговарао. Осим тога, надлежни у бројним локалним самоуправама нису хтели да доставе тамошњим медијима податке о трошењу новца од саобраћајних
прекршаја. Када је реч о нашем граду,
„Панчевац” је добио ове информације
за последњих неколико година, с таксативно наведеним новчаним износима
за сваку инвестицију, што је за похвалу.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

У Србији је приватизација медија обављена како би држава
изашла из власничке структуре с циљем да они буду без политичког утицаја и препуштени тржишту. Две године након
завршетка тог подухвата, који су од двехиљадитих заговарале све владе, издвајање новца из буџета за медије кроз пројектно суфинансирање, уместо да се смањи, увећано је, а где
је државни новац – ту је и држава.
Приватизацијом је и број медија који су у државном власништву смањен, па је с друге стране повећан број приватних
медија, али то померање није утицало на медијско тржиште.
Конкуренција није – како би се очекивало када би овде уопште постојало тржиште – увећала, на пример, број квалитетних медијских садржаја од јавног интереса, већ су само створени продржавни медији, који су довели до, парадоксално,
гушења медијског плурализма.
Данас не постоје независни медији, јер сви зависе од новца. Постоје професионални и непрофесионални, а разлика је
само у томе да ли, бавећи се новинарством, зарађујеш за живот или рентираш новинарство за новац. Ако је реч о овом
другом, онда уопште није важно да ли си опозициони или
провладин медиј.
У Панчеву конкуренција расте и из тог угла поздрављамо
вест да смо добили још један интернет портал, „Pančevo.city”,
други у последњих неколико месеци. Најавили су да ће скинути медијски мрак у Панчеву. Текстови објављени у овој првој недељи су у форми коментара (попут текстова на блоговима), тако да у скорије време очекујемо и класичне новинске
форме. С обзиром на то да су почели да раде пре неколико дана, нису стигли да конкуришу за финансијску помоћ Града
односно државе. Јасно је да се не могу ослонити на тржиште,
па је онда једино логично да питање финансија, у складу с
њиховом насловном страном, реше из иностраних фондова.
Када помињемо портале, неколико година постоји и панчевачки информативни сајт „013 инфо”. Они су новац за рад
и ове године затражили на градском конкурсу за информисање. У односу на прошлу годину, сазнајемо, добили су далеко
мање новца, тек 400.000 динара. Као сваки озбиљан градски
портал, бавили су се и политиком. А политика у основи значи уређење града. Пошто уредник може бити само један,
градски оци су им, логично, помоћ свели на симболичну суму. Слично је и на републичком нивоу. Лист „Данас” је у последњих годину дана, а нарочито током последње изборне
кампање, остао без великог броја оглашивача. Као дневни
лист који излази у целој земљи бави се – републичком политиком. Res publicа је јавна ствар, а у овом случају проблем
може бити то што је република у ствари приватна ствар.
Сума сумарум приче је да дешавања око медија немају логике, а логика је опште добро, тако да оно што није од општег
добра, није логично. Е, сад, ако дешавања око општег добра
као што су медији немају логике, значи нису од опште користи, чему онда медији служе?

***
Иако је комисија за оцењивање градских медијских пројеката још пре више од месец дана завршила посао, решење је и
даље непотписано на градоначелниковом столу. Ако и има
логике, онда је то нека друга логика.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Логика

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Победа
хуманости
Захваљујући СМС порукама и уплатама хуманих грађана, за мање од 24
сата скупљено је довољно новца за
одлазак деветогодишње Теодоре Врањешевић из Крагујевца у Франкфурт
на трансплантацију коштане сржи.

Тиме је ова девојчица, која је оболела од тешког облика леукемије,
ујединила Србију и показала да саосећање за туђу патњу, солидарност и
жеља да се помогне другом у невољи
још увек нису изумрли на нашим
просторима.
Тако сада има наде да ће Теодора
после трансплантације у Немачкој –
која кошта за наше прилике непојмљивих 350.000 евра – опет моћи да
живи и да се игра нормално, као и
други њени вршњаци. За срећан крај
ове приче требало је мало: било је довољно да 200.000 људи пошаље по
једну СМС поруку, која кошта 200 динара, и да се обезбеди довољно новца.
Успех ове акције је још једна победа
фондације „Буди хуман”, коју води
некадашњи прослављени ватерполиста Александар Шапић. Захваљујући
њој бројни болесни дечаци и девојчице којима је била потребна помоћ
отпутовали су у иностранство на лечење.
Међутим, ова прича са срећним
крајем намеће и једно питање: зашто
у овом случају није реаговала држава, већ су Теодорини родитељи, док
им није прискочила у помоћ фонда-

ција „Буди хуман”, били препуштени сами себи?
Крајем новембра 2014. године у
нашој земљи није било медија који
није објавио информацију да је
основан фонд за лечење болесне деце у иностранству који ће радити уз
финансијску подршку наше државе.
„Све је завршено. Основана су тела фонда, као и механизми заштите,
и сада је преостало само да легне прва уплата на његов рачун и да он
почне да ради. За помоћ овог фонда
могу да се обрате породице тешко
оболеле деце уз извештај наших
стручњака да се она не могу успешно
лечити у Србији. Након тога ће
стручне комисије одлучивати о њиховом слању у иностранство на лечење и о потребној финансијској помоћи”, изјавио је тада министар здравља Златибор Лончар.
Три године касније опет чујемо да
новац за лечење болесне деце прикупљају њихови родитељи и хуманитарне фондације путем СМС порука,
уместо да се то одвија под окриљем
државе. Због тога државне институције дугују грађанима објашњење.
М. Г.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Оном ко нема образ не помаже пластична хирургија.
• Свети Георгије је убио аждаху. Моја је, хвала богу, жива
и здрава и меси крофне.

• Оном ко је измислио топлу воду, свака част, али ја у њој
не могу да охладим пиво.

• Радници штрајкују јер немају другог посла.
• Наш кућни љубимац је миш. Компјутерски!
• Скупљање пужева је једини посао који не може да вам побегне.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Све цвета...
Народна башта, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПРВИХ СТО ГОДИНА ЈЕ БИЛО ТЕШКО.
А ОНДА СУ СЕ ТУРЦИ НАВИКЛИ НА НАС!
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КАМПАЊА „ЕУРОМЕЛАНОМ 2017”

ИМАТЕ САМО ЈЕДНУ КОЖУ, ЧУВАЈТЕ ЈЕ
Рак коже је најчешћа
врста канцера

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Организовани
скрининг прегледи
у 27 градова Србије
У Панчеву дерматолога
посетило
46 пацијената
Укупно 46 наших суграђана
обавило је скрининг преглед
своје коже у понедељак, 8. маја, у Општој болници, у оквиру
кампање „Еуромеланом 2017”.
Бесплатни прегледи, чији је
циљ рано откривање рака коже или повећаног ризика од
оболевања од те врсте канцера, реализовани су истог дана
у 27 градова широм Србије.
Кампању под слоганом
„Имате само једну кожу” реализовало је Удружење дерматовенеролога Србије у сарадњи са
организацијом „Euromelanoma

Europe” и Европским удружењем за дерматолошку онкологију и Интерсекцијским одбором за меланом Српског лекарског друштва, а покровитељи су били Европска академија за дерматологију и венерологију и Министарство здравља РС.
На располагању целе године
– За преглед код дерматолога
пријавило се 50 наших сугра-

Лети избегавајте сунце између 11 и 15 сати
ђана, а њих 46 појавило се у
заказаним терминима. Њима
су младежи прегледани дермаскопом и добили су одговарајуће савете лекара. Поред тога, пацијенти су попунили и упитнике, који ће бити
послати на даљу статистичку
об ра ду. На по ми њем да се
бесплатни прегледи коже код
дерматолога у нашој болници
обављају током читаве године. Све што вам је потребно,
јесте упут изабраног лекара, с
којим одлазите у амбуланту
број 20 у Специјалистичком
центру, где је сада, због реконструкције Интерног, пресељено одељење дерматологије – нагласила је др Слађана Ковачевић, менаџер за одно се с јав но шћу у Оп штој
болници.
Овогодишња кампања „Еуромеланом” усмерена је на
информисање јавности о неопходној адекватној заштити
од УВ зрачења, без обзира на
то да ли је реч о оном природном које долази од сунца, или
вештачком, из соларијума.
Према подацима Регистра
за рак, број новооболелих од
меланома у Србији у периоду
2007–2012. године је 624. У
истом периоду у просеку је годишње регистровано да су 252
особе умрле од меланома.

У ПЕТАК ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВE

Бесплатна здравствена
контрола

Оваква статистика Србију сврстава у групу земаља с нижим
ризиком од оболевања, али је
ипак број оболелих у константном порасту. Посебан
проблем представља и чињеница да се код великог броја
пацијената меланом дијагностикује у касној фази, када је
тумор дебљи од једног милиметра и када постоји повећан
ризик од ширења болести у
лимфне чворове и унутрашње
органе.
Превентивне мере
Иако је рак коже најчешћи облик рака, то је уједно и врста
канцера која се може избећи
лакше од осталих форми, због
тога што се може видети и самим тим брже открити, као и
због тога што је превенција
једноставна и састоји се у избегавању главних фактора ризика, а то су штетни УВ зраци.
Ношење заштитне гардеробе,
избегавање директног сунчевог
зрачења у периоду између 11 и
15 сати током лета, боравак у
хладу и редовна употреба аде-

кватних крема – основни су
начини којима се штитимо од
ултраљубичастих зрака. О томе сви треба да воде рачуна, а
поготово особе с плавим очима, риђом или плавом косом и
светлом кожом, која лако изгори, а тешко поцрни и на којој
се јављају пеге након излагања
сунцу, јер је управо код те категорије људи ризик од настанка рака коже највећи. Наравно, посебну пажњу треба
посветити и заштити деце, јер
је чињеница да претерано излагање сунцу током детињства
повећава шансе за развој рака
коже касније током живота.
Рак коже се може лечити, а
уколико се рано открије, најчешће се трајно излечи. Стога је
од изузетног значаја да се, уколико приметите неку сумњиву
промену на свом највећем органу, јавите дерматологу у што
краћем року. Лечење не треба
одлагати, јер се поједине врсте
рака коже, као што је меланом,
брзо шире, што доводи до компликација, па чак и до смрти.
Д. Кожан

вља и Опште болнице, уз подршку лекара. Овај дан биће стога
посвећен и промоцији професије медицинске сестре. Наши
суграђани ће моћи и да потраже
савет неког од лекара специјалиста, а долазак су најавили
представници одељења хирургије, гинекологије, трансфузије,
рехабилитације, очног и психијатрије из Опште болнице.
Организатори догађаја мислили су и на најмлађе, па ће
тако деца у петак, у исто време
и на истом месту, имати прилику да изблиза разгледају санитет Службе хитне медицинске помоћи, као и да савладају
вештине кардиопулмоналне
реанимације (КПР).
Д. К.

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

ЗБОРНИК ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРОЗЕ

„Рукописи”
славе јубилеј
Зборник поезије и кратке
прозе младих с простора бивше Југославије „Рукописи”
ове године слави јубилеј – четрдесето објављивање. Од 18.
до 20. маја представиће се 69
аутора који су заступљени у
овогодишњем издању.
Првог дана, у четвртак, 18.
маја, од 19.30, биће одржана
промоција „Рукописа 40” у
клубу „Полет” у Београду

новић, а с њима ће разговарати Вуле Журић. Истог дана на
истом месту, у 20.30, на трибини „Нова црногорска песничка сцена” учествоваће
уредници и црногорски аутори
„Рукописа 40”, а специјалан
гост биће Слободан Ивановић.
Након трибина уследиће концерт „Наранџемовање”.
Књижевну радионицу за
ауторе и посетиоце фестива-

(Цетињска 15). Учесници
програма биће Јасмина Топић, Драгана Младеновић,
Срђан Гагић, Вуле Журић,
панчевачки и београдски аутори заступљени у зборнику
„Рукописи 40”, као и аутори
претходних издања.
У петак, 19. маја, у 20 сати,
у дворани „Аполо” Дома
омладине биће одржана трибина „ Аутопортрет уметника
у младости – шта све (не) можеш на књижевној сцени кад
си млад?!”. Учесници трибине
биће Владимир Табашевић,
Бојан Васић, Јасмина Топић,
Срђан Гагић и Слободан Ива-

ла водиће Јелена Ангеловски у суботу, 20. маја, на
Платоу Милана Младеновића или у Малом клубу Дома
омладине Панчево (у случају кише). У 19 сати у дворани
„Аполо” биће одржана централна промоција „Рукописа
40”, на којој ће учествовати
уредници и аутори из Србије, а присутнима ће се обратити и Немања Ротар, градски већник за културу и
омладину, и Марија Јевић,
директорка Дома омладине
Панчево. За крај, истог дана,
планирани су коктел и концерт изненађења.
М. М.

МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА МУЗЕЈИМА

Десет дана од 10 до 10
Манифестацијa „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10”
трајаће од 11. до 20. маја. У
оквиру ње биће обележени
Национална недеља музеја,
Међународни дан музеја и
Европска ноћ музеја, а овогодишња тема је „Музеј у гостима”. У Народном музеју Панчево гост ће бити музеј Српске
православне цркве. Улаз на
све програме је бесплатан, а у
даљем тексту је програм који
ће се одржавати у панчевачком музеју наредних дана.
Четвртак, 11. мај, 19 сати:
отварање изложбе „Дрворези
и бакрорези” Музеја СПЦ.
Петак, 12. мај, 12 сати: отварање поставке „Ја српски пишем, читам, мислим” – допринос акцији „Негујмо српски језик” Министарства културе и информисања РС.

Петак, 12. мај, 19 сати: отварање изложбе „Колски одбојеник, шта то беше?” Николе
Влајића.
Недеља, 14. мај, 18 сати:
стручно вођење кроз сталну
поставку Народног музеја
Панчево.
Понедељак, 15. мај, 13 сати:
промоција апликације „Потрага у музеју” намењене деци
основношколског узраста коју
су креирали ученици ЕТШ
„Никола Тесла”.
Уторак и четвртак, 16. и 18.
мај, 19 сати: промоција бродомакетарског клуба „Панон”
(сазнајте како се праве бродови у боци).
Среда, 17. мај, 19 сати: ауторско вођење кроз изложбу
„Колски одбојник, шта то беше?” Николе Влајића.
М. М.

ПОЗИВИ И КОНКУРСИ ПОКРАЈИНЕ
Свима онима који овај број нашег листа купе у четвртак по
подне код колпортера или у петак рано ујутру, биће од значаја
информација да ће управо у петак, 12. маја, од 8 до 11 сати, на
платоу испред Градске управе
бити одржана акција бесплатних превентивних прегледа.
Сви заинтересовани Панчевци моћи ће том приликом
да измере своју висину, тежину, индекс телесне масе, холестерол, триглицериде и шећер
у крви.
Повод за покретање ове акције јесте обележавање Међународног дана сестринства, а акцију заједнички организују медицинске сестре из Дома здра-

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

Субвенције за
(само)запошљавање
Покрајински секретаријат за
привреду и туризам, у сарадњи с Националном службом
за запошљавање, расписао је
28. априла два јавна позива и
један јавни конкурс ради реализације Покрајинског акционог плана запошљавања
за 2017. годину.
Како се наводи у саопштењу НСЗ-а, у току су јавни позиви за доделу субвенција за
самозапошљавање, као и за
запошљавање незапослених
лица у АП Војводини, који

трају до 28. маја, те јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији покрајине, где је рок за
пријаву 15. мај.
Комплетан текст позива и
конкурса заинтересовани могу пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs у рубрици
„Конкурси”. Додатне информације могу се добити и у
панчевачкој филијали НСЗ-а,
путем телефона 013/306-800.
Д. К.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

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

Искористите
ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно
опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2, а у
понуди има услуге из
свих области стоматологије.
Д. К.
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ОБЕЛЕЖЕН 9. МАЈ – ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ И ДАН ЕВРОПЕ

ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ „ПРО ФУТУРО”
Овогодишњи
добитници признања
су учитељ Предраг
Старчевић,
историчарка Ивана
Спасовић и портал
„013 инфо”
Гости су били
академик Душан
Теодоровић и
директор Издавачке
куће „Клио” Зоран
Хамовић
Невладине организације Грађанска акција Панчево и „Нови оптимизам” и Независно
друштво новинара Војводине,
заједно с Центром за унапређење интеркултуралног дијалога „Ин медијас рес”, организовали су обележавање 9. маја

Удружење грађана „Посети
Панчево”.
Овогодишњи добитници награде „За будућност” су се, како су чуло у образложењу, својим радом у оквиру свакодневних активности, залагали за
промовисање и унапређење
интеркултуралног дијалога у
Панчеву.
Повеља за будућност
Светлана Николин, извршна
директорка „Ин медијас реса”,
доделила је повељу учитељу
ОШ „Јован Јовановић Змај” за
дугогодишњи изузетно креативан рад у просвети, како у Србији, тако и у Грчкој, који је посебну пажњу посветио развоју
толеранције међу младима,
прихватању различитости и
животу у заједништву и миру.
Предраг Старчевић је и писац,
истраживач и психотерапеут.
– Посебно се истиче његов
волонтерски рад с децом и ро-

Учитељ Старчевић прима повељу
– Дана Европе и Дана победе
над фашизмом у Панчеву.
Тим поводом „Ин медијас
рес” је једанаести пут, у „Купеу”, доделио повељу „Про футуро”, а овогодишњи лауреати
су учитељ Предраг Старчевић,
историчарка др Ивана Спасовић и портал „013 инфо”. Ово
признање се додељује заслужним појединцима, удружењима грађана или институцијама који су допринели унапређењу интеркултуралног дијалога и очувању вредности грађанског друштва. Овогодишње
награђене су предложили прошлогодишњи добитници: дописништво Радио-телевизије
Војводине из Панчева, виолиниста Филип Крумес и

дитељима, као и више десетина
истраживачких пројеката на
пољу психолошких проблема
деце с подручја захваћених ратом. Аутор је великог броја
стручних радова, као и јединственог буквара за децу за први
разред, на српском, у коме се
бави толеранцијом. Покретач
је и акције „Учитељи у болнице”, у оквиру које је држао психолошке радионице с болесном
децом на Дечјем одељењу болнице у Панчеву – рекла је она.
Панчевачки портал „013 инфо” добио је повељу „Про футуро” због пројекта „Редакција
на језицима националних заједница”, који је прошле године финансирало Министарство културе и информисања.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Избори за чланове
Скупштине 4. јуна
Становници насеља Котеж 1 и
2 изаћи ће на поновљене локалне изборе 4. јуна, када ће
бирати петнаест чланова
Скупштине Месне заједнице
Котеж.
На шест бирачких места
грађани ће гласати заокруживањем броја испред имена

кандидата, а биће и назначено
са чије је листе он предлог.
Тако ће на бирачким местима
број 35, 37, 38 и 40 бирачи
гласати за по три кандидата,
на бирачком месту 36 за по
два кандидата, а на бирачком

месту 39 гласаће за једног
кандидата за члана те градске
скупштине. То значи да пуна
листа, коју предају странке и
удружења грађана, броји петнаест кандидата, колико чланова укупно има Скупштина
МЗ Котеж.
До сада је листу, и то пуну,
предала само Српска напредна странка, а рок за подношење кандидатура истиче 19. маја у поноћ. Рок за објављивање
збирне листе истиче 24. маја.
Грађани такође до 19. маја
могу да у Градској управи изврше увид у бирачки списак,
сваког дана од 7.30 до 15.30.
Увид се може обавити и електронским путем на сајту
www.mduls.gov.rs.
Изборе за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж
спровешће органи за спровођење избора сагласно Одлуци
о месним заједницама на територији града Панчева. На
челу Градске изборне комисије је Бранкица Јаковљевић.
Председник
Скупштине
града Тигран Киш расписао је
19. априла изборе за чланове
Скупштине Месне заједнице
Котеж.
М. Д.

– Новинари из редакција на
мађарском, румунском, словачком и македонском језику
су били ангажовани, па је на
сајту било вести из свих сегмената живота националних заједница – образложила је Светлана Николин.
Када је реч о др Ивани Спасовић, историчарки и истраживачу, она је претходних деценија својим свеукупним јавним ангажманом, на оригиналан начин, кроз своје радове
афирмисала вредности интеркултурализма..
– Подсећала је све нас на важне историјске дога аје, као и
на заборављене великане који
су живели на нашим просторима и који су оставили снажан печат не само у култури,
уметности и науци Србије већ
и шире, а који су дирљивим
људским судбинама пробудили у нама помало заборављена
осећања заједништва, разумевања, припадности, толеранције, љубави и свега онога што
нас чини хуманима – навела је
у образложење Светлана Николин.
Награђени су захвалили на
признању и обећали да ће у
истом духу наставити рад и
убудуће, а др Ивана Спасовић
је повељу посветила свим племенитим Панчевцима које је
обрађивала у својим радовима.
Тодоровић и Хамовић гости
Панчева
Након доделе награда организатор, новинар Ненад Живковић, био је модератор трибине
с темом фашизам и антифа-

Живковић, Теодоровић, Хамовић
шизам, а учесници су били
академик др Душан Теодоровић и директор и главни уредник Издавачке куће „Клио”
Зоран Хамовић. Редовни члан
Српске академије наука и
уметности Душан Теодоровић
рекао је да данас, у борби против разних облика фашизма,
недостаје истрајност.
– Током кампање Саше Јанковића прешли смо 10.000 километара и видео сам Србију
која умире, запуштене њиве и
имања, запуштене фабрике...
На власти су пресвучени радикали, садашњи космополити,
и морам да кажем да ја њима
ништа не верујем и да ћу лично до краја живота да се борим
– рекао је академик.
Зоран Хамовић примећује
да се фашизам рађа у друштвеним условима када се
слобода укида, а трибина у
„Купеу” је само један од неоп-

ходних подсетника на значај
антифашизма.
– Оног момента када изједначимо добро и зло, а врло
смо близу тога, онда фашизам
цвета. Многе институције заједно са опозицијом данас чине корективни фактор, јер
знају шта значи остати слободан и не изгубити слободу. Фашизација је процес и ми у том
процесу учествујемо, и то принудно, за један сендвич, али је
то врло опасан и трусан терен
нашег будућег живљења – рекао је он.
Прича о фашизму није могла
да заобиђе медије односно, како су учесници трибине рекли,
медијско насиље. Хамовић тврди да грађани на испирање мозга пристају и да је то један вид
добровољног ропства.
– Немојте мислити да је процес фашизације само на једној
страни. Увек вам непријатељ

или господар узима онолико
колико му ви допустите. Наравно, не треба да се стане у тој
борби јер, да вас подсетим, протести током деведесетих трајали
су годинама. Јесте ли спремни
да се наредних година борите?
Наша количина непристајања
ће уништити његову структуру
одавде. Фактори његове стабилности долазе ипак и од споља,
али ми морама свима да дамо
једну врсту замаха – поручио је
на крају Хамовић.
Он је сликовито објаснио где
све види трагове фашизма у Београду и додао да „фашистичка
памет гради оно што је у ствари
против његовог народа”.
Деветог маја 1945. капитулацијом нацистичке Немачке
окончан је Други светски рат у
Европи и 9. мај се од тада обележава као Дан победе. Руси,
који су у том рату изгубили
највише становника, традиционално организују војну параду на Црвеном тргу у Москви.
Девети мај се обележава и као
Дан Европе, јер је тог дана 1950.
године министар спољних послова Француске Роберт Шуман објавио декларацију којом
је позвао на успостављање новог поретка, у којем не би било места за сукобе међу европским земљама.
Државна комисија бивше
Југославије својевремено је
објавила да је у рату погинуло
1,8 милиона њених становника, тако да је она била на трећем месту по броју страдалих
током Другог светског рата у
Европи.

ДС И ДСС ПРОСЛАВИЛИ ЂУРЂЕВДАН

Побољшати идеје које се нуде грађанима
Демократска странка (ДС) и
Демократска странка Србије
(ДСС) прославиле су 6. маја
Ђурђевдан, славу обеју странака. Славу Демократске странке
чланство је обележило у општинама и градовима широм
Србије, а централна прослава
била је у Параћину. На свечаности у страначким просторијама ДСС-а били су вршилац
дужности председника Милош
Јовановић и други функционери те странке и њени гости.
ДС је основан још 1919. године, а 1992. настаје ДСС издвајањем из Демократске
странке. Од увођења вишестраначја готово да није било
периода у којем ове странке
нису имале представнике у
локалном парламенту. ДСС је
у власти у Панчеву био скоро
двадесет година – од 1996. до
2016. године, с прекидом
2004/05, а демократе до 2012.
године. Ниједна од ових странака данас није у власти – ДС
у панчевачкој скупштини има
одборнике, док су деесесовци
након прошлогодишњих локалних избора остали и без
својих представника.
Ово је био повод да поразговарамо са челницима обеју
партија – с председником
Градског одбора ДС-а Душаном Стојићем и с председницом Градског одбора ДСС-а
Милицом Барбу.
ПАНЧЕВАЦ: С којим жељама
сте дочекали страначку славу?
Д. СТОЈИЋ: Буђење и активизам. Ово пролеће обележило је буђење Панчеваца, као и
великог броја других грађана.
Желимо да та енергија кроз
политички активизам утиче
на промену услова у којима се
данас одвија доношење одлука, али и преузимање одговорности. Желимо да утичемо на
то да сви имају могућност да
живе боље, а не само привилеговани блиски власти.
• Како оцењујете тренутну
политичку сцену у Панчеву?

– Претполитичко време,
потпуни недостатак било каквог дијалога власти и опозиције, власти и грађана. Затвореност електронских медија
за директну политичку дебату.
Потпуни недостатак могућности за директно сучељавање
мишљења и ставова. Власт не

Д. Стојић
сноси одговорност због последица лоших одлука. Ту су и
константни притисци на све
који не пристају да некритички спроводе сваки налог једног човека.
• Који је у овом тренутку највећи изазов за странку, а који
за Град Панчево?
– Највећи изазов је мотивисати што више квалитетних
људи да учествују у политичком животу. Мотивисати људе
да остану и уреде наше друштво, уместо да оду у већ уређена друштва. Поред свакодневне борбе за егзистенцију,
потребно је да се одвоји време
и енергија за промене. Та енергија се појачава када људи раде
заједно, зато ће Демократска
странка наставити да помаже
грађанске иницијативе. Изазов
за Панчево је да издржи тренутну неуку и бахату власт, са
што мање трајне штете.
• Који су планови панчевачких демократа за наредних годину дана, тачније до следећег 6. маја?

– Демократска странка непосредним изборима показује
у пракси основне вредности
које заступа. Желимо да у наредној години побољшамо видљивост идеја и решења које
нудимо грађанима.
• С којим жељама сте дочекали страначку славу?
М. БАРБУ: Пожелели смо
здравље, срећу и успех како
својим члановима, тако и свим
грађанима Панчева. Ми из
ДСС-а дубоко смо свесни да
успех и моћ у политици дођу и
прођу, а да су поменуте жеље
оно што је заиста важно за сваког човека.
• Како оцењујете тренутну
политичку сцену у Панчеву?
– У Панчеву, као и у покрајини, а и у републици, имамо доминацију једне политичке
странке – Српске напредне
странке. Опозиција је на претходним изборима наступила
разједињена и као таква није
имала шансе да смени владају-

М. Барбу
ћу странку. Сматрам да мора
доћи до ближе сарадње опозиционих странака у граду, уколико желимо промену власти. Нажалост, ДСС је на последњим
локалним изборима, у коалицији са Српским покретом Двери,
остао испод цензуса и могућности да заступа своје политичке
ставове у Скупштини Панчева.

• Који је у овом тренутку највећи изазов за странку, а који
за Град Панчево?
– Демократска странка Србије ће 28. маја одржати изборну скупштину, на којој ће изабрати новог председника и ново страначко руководство. Политика ДСС-а остаће непромењена јер дубоко верујемо да је
исправна, али ћемо начин
представљања те политике
променити, како бисмо је приближили свим грађанима. У
наредном периоду очекују нас
и избори у Београду, а не искључујемо ни могућност одржавања ванредних парламентарних избора, те странка с новим руководством има обавезу
да забележи запажен резултат.
У Панчеву највећи проблем је
свакако незапосленост, пре
свега образованих младих људи који су због страначког запошљавања приморани да посао за који су се школовали
траже у иностранству.
• Који су планови панчевачких деесесоваца за наредних
годину дана, тачније до следећег 6. маја?
– У наредних годину дана
највећи задатак странке биће
јачање страначке инфраструктуре. Такође, озбиљно
радимо на писању локалног
програма за развој Панчева,
који ћемо грађанима представити у наредном периоду.
У блиској будућности очекују
нас избори за Месну заједницу Котеж, где ће ДСС имати
своје кандидате, па се надамо
да ћемо заједно са опозицијом имати већину. Ти избори
представљаће за нас први
тест и одмеравање снага за
будуће локалне изборе.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА ДОБРОДОШЛЕ
Секретаријат за инспекцијске послове је једна од организационих јединица Градске управе града Панчева.
До Нове године био је организован у
четири одељења: комунална, саобраћајна и грађевинска инспекција и
одељење за управно-правне послове
и послове извршења. Након ступања
на снагу новог Закона о аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе Градско веће је усвојило
нову систематизацију. Тако, од 23.
децембра прошле године, Секретаријат је проширен за одељење просветне инспекције и одељење за друге инспекцијске послове.
Секретаријат на чијем је челу Милован Ћировић представљамо у наставцима.
Закон о озакоњењу објеката ступио је
на снагу у новембру 2015. Направљен
је пресек када се ради о бесправно
подигнутим објектима; дотад је било
много рокова за легализацију и ту и
тамо гледало се кроз прсте, а од онда
се сви, па и панчевачки секретаријат
строго држе пе-еса у вези с рушењем.
Звучи невероватно чињеница да су на
територији града пописана 30.683
нелегално изграђена објекта! У разумном периоду ће бити завршена
обрада података, а и даље постоји
могућност да се легализују објекти
започети пре новембра 2015.
– Све што је грађено без документације после тога сада је у поступку
извршења: према плану се врши принудно уклањање незаконито изграђених објеката. Ресорно министарство
је одлучно у томе, а ми смо у обавези
да тај закон спроводимо. Опредељена су и средства из буџета за то. Ово
је прилика да упозоримо суграђане
да озбиљно схвате ситуацију, да и не
покушавају да врше кривично дело и
нелегално граде објекте, јер пардона
више неће бити ни према коме, створиће себи велике трошкове – каже
Живана Француз, шеф одељења грађевинске инспекције.
Јасна Лакатош Гомбац води одељење за друге инспекцијске послове.
Она прича:
– У оквиру одељења поверене послове раде два инспектора за заштиту животне средине и спортски инспектор. Заштитом ваздуха бавимо
се по плану инспекцијског надзора,
као и буком у животној средини и нејонизујућим зрачењем, те контролом

Сузбијање нелегалног превоза путника јесте основни посао саобраћајног инспектора
оператера којима је издата дозвола
за управљање отпадом. Према новом
Закону о спорту, спортски инспектор
је био у обавези да попише све спортске клубове на територији града, у
чему нам је помогао и Спортски савез, с којим имамо јако добру комуникацију. Резултат – активна су 174
клуба. Ова евиденција нам је веома
битна, а сада нам је приоритет да видимо колико клубова није усагласило статуте са законом, за шта је истекао рок 16. фебруара 2017.
Бука у угоститељским објектима
актуелна је у летњим месецима, а
грађани је често пријављују.
– Овлашћене организације, попут
Завода за јавно здравље, одлазе у станове грађана и уз помоћ лимитатора
мере ниво буке у вечерњим сатима у
данима после пријаве. Оног тренутка
када нам је пријављена бука, на терен излази полиција, која нам касније доставља свој извештај. Пошто се
поставе лимитатори, грађани немају
примедбе – објашњава Јасна Лакатош Гомбац.
Шеф одељења комуналне инспекције је Бобан Ђурђев. Он каже да је највише пријава грађана у вези с биљним
засадима, односно жале се да гране
дрвећа заклањају природну светлост

ка њиховим објектима или да ометају
одвијање саобраћаја. На другом месту
по броју пријава је непрописно заустављање и паркирање возила, где на сцену ступа непопуларни „паук”.
– У одељењу тренутно има шеснаесторо запослених, што га чини најмногољуднијим у секретаријату. И
по броју пријава предњачимо, јер по
логици ствари и према Закону о комуналним делатностима ми покривамо велики део инспекцијског посла: и
површински, али и када се ради о сегментима деловања у одржавању комуналног реда. Вршимо надзор над
свим јавним и јавним комуналним
предузећима; нас се тичу и испорука
воде, топлотне енергије, одвођење
атмосферских вода, одлуке о уређењу саобраћаја, јавним зеленим површинама, држању домаћих животиња, радном времену угоститељских
објеката... Имамо дневне, недељне,
месечне и годишње планове о томе
шта су приоритети. Динамика поступања је у складу с прописаним роковима, али грађани треба да разумеју
да некада инспектор не може да се
створи у моменту на месту где је начињен неки прекршај – представља
Ђурђев делокруг рада одељења које
води.

НАША АНКЕТА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ

Не заборавити историју

ДА ЛИ СУ МЕДИЈИ НЕЗАВИСНИ?

Могу бити још независнији

Д. ПАВИЋЕВИЋ

П. ВУЧЕТИЋ

Светски дан слободе медија обележен је 3. маја. Питали смо наше суграђане да ли мисле да су медији довољно независни, да ли сматрају да
објективно извештавају, на који начин је приватизација медија утицала
на квалитет садржаја и да ли су задовољни темама о којима се извештава.
Поводом 9. маја, Дана победе над
фашизмом у Другом светском рату,
председник Скупштине града Тигран
Киш, представници Војске Републике Србије, Удружења бораца НОР-а,
Друштва српско-руског пријатељства, као и још неколико удружења
грађана, положили су тог дана венце
и цвеће на спомен-обележје народним херојима у Градском парку.
Киш је окупљенима рекао да „не
смемо заборавити нашу светлу
историју” и да треба да се поносимо
њоме.
– Важно је што смо се данас овде
окупили јер морамо да инсистирамо

на нашој антифашистичкој, слободарској и јуначкој прошлости. Разлог
више за то је истина да многи у нашој
непосредној околини занемарују чињенице и прекрајају историју – додао
је он.
Тодор Стојановић, председник
Удружења бораца НОР-а, подсетио је
на то да се 9. маја прославља и Дан
Европе. У кратком говору он је истакао да „народ који не поштује своје
погинуле нема будућност” и на крају
је захвалио свима који су својим доласком показали да цене жртву палих бораца у Другом светском рату.
С. Т.

Оно издаје и прекршајне налоге и
води управне поступке. За три последње године секретаријат је – и то
углавном одељења комуналне и саобраћајне инспекције – издао 4.115
прекршајних налога, чија је „тежина” изражена у новцу 36.213.050 динара.
– Интерно смо поделили делокруге у којима инспектори раде, и по
пријавама и по службеној дужности.
До девет ујутро смо у канцеларијама,
припремамо се, а онда смо на терену
до 14 сати; имамо и поподневна, вечерња и ноћна дежурства. Треба поменути и комуналну полицију, која
врши патролну делатност, а није у
склопу овог секретаријата. На пример, стварање дивљих депонија је велики комунални проблем и то се мора санкционисати. Одељење које водим издаје решења за уклањање непрописно паркираних возила; приоритети су приступи хитној помоћи,
домовима здравља, бензинским пумпама, објектима од јавног значаја...
Такође, посебно у ужем центру града,
не смемо дозволити да возачи паркирају где стигну – појашњава Ђурђев
сврсисходност „паука”.
Шест саобраћајних инспектора којима руководи Милан Ђурић превас-

ходно се баве надзором над превозом
путника и терета у друмском саобраћају. Он прича:
– Нелегални превозници, без обзира на релације превоза, као и сви јавни путеви осим државних – у нашој
су надлежности. И ми имамо своје
периодичне планове. У свакодневици, радимо на путевима, заустављамо возила и легитимишемо возаче.
Вршимо патролирање уз асистенцију
саобраћајне полиције. Ако уочимо
возило у нелегалном превозу, а махом имамо регистарске ознаке тих
возила, заустављамо га, с путницима
или без њих.
Основна дилема код грађана јесте
откуд право саобраћајном инспектору да заустави возило и врши контролу, па чак и да легитимише путнике: овлашћен је за то Законом о
превозу путника у друмском саобраћају. Заузеће путева, наношење блата на њих, снабдевање продавница
без решења Агенције за саобраћај,
саобраћајна сигнализација – све то је
у надлежности саобраћајне инспекције. Ипак, сузбијање нелегалног
превоза путника јесте основни посао
овог одељења.
– Наш упорни рад и непрестана
присутност на терену, као и помоћ
коју имамо од ПУ Панчево и начелника Јужнобанатског управног округа, донели су и резултате: пре четири
године на територији града је било
присутно између 200 и 250 возила
чији су се власници бавили дивљим
превозом. Сада их има највише десет
до петнаест, који се повремено појављују. Ситуацију држимо под контролом – закључује Ђурић.
Ћировићев помоћник Слободан
Кундаковић истовремено је и шеф
одељења за управно-правне послове
и послове извршења.
– Контактирам са заштитником
грађана, повереником за информације од јавног значаја, пратим рад грађевинске инспекције, пружам правну
подршку колегама. Свима у секретаријату и као помоћник секретара и
као правник стојим на располагању –
укратко Кундаковић говори о својим
бројним задужењима.
Грађани могу поднети пријаве непосредно у Градском услужном центру, имејлом или телефоном преко
„Система 48”. Све информације о томе налазе се на сајту Града.
С. Трајковић

ДУШАНКА ПАВИЋЕВИЋ,
пензионерка:
– Мислим да медији јесу независни и да је приватизација томе негде
допринела, а негде није. Задовољна
сам темама о којима медији извештавају. Информативног програма
има довољно, а највише волим и
пратим политику.
ПЕТАР ВУЧЕТИЋ, пензионер:
– Мислим да су медији независни,
али нису објективни, зато што свашта
пишу – „улазе” у интимне животе
грађана, што ми се не свиђа. Приватизација је допринела независности
медија.

Г. МАРЈАНОВИЋ

З. ВАРГА

ГОРАН МАРЈАНОВИЋ,
технолог у прехрамбеној индустрији:
– Медији могу да буду још независнији, а мислим да је приватизација
утицала на независност. Колико ја
пратим, мислим да фали објективност и мислим да постоје неке структуре иза вести, не знам колико њима
може да се верује. Добра је ствар што
свако може да се информише и да
допуни информације.
ЗОРАН ВАРГА,
техничар за заштиту од пожара:
– Сматрам да су медији слободни.
Мислим да се приватизацијом ништа није променило. Нема довољно
информативног програма, преовлађује црна хроника, претежно се о томе пише. Мислим да би више требало да се обрађују битне теме.
САЊА МАРКОВ, продавац:
– Медији су делимично слободни.
Пола-пола, то је неко моје мишљење.
Политика је највећи проблем. Поде-

С. МАРКОВ

Н. СТОЈАНОВИЋ

љено мишљење имам и када је објективност у питању. Требало би да буде
више неких лепших тема, мало ведријих, што мање црнила, јер су људи свесни свега око себе.
НЕДА СТОЈАНОВИЋ,
оперски певач:
– Наравно да медији нису независни и тај проблем већ јако дуго траје.
То је очигледно свима који хоће да
виде. Свако ко држи медије, одређује политику, како ће се водити и шта
ће се пласирати, шта ћемо добијати
од информација. То је врло јасно –
закон капитала, тако бих рекла. Мислим да је извештавање врло необјективно, у складу с тим ко поседује
медије. Искрено речено, пратим само медије преко интернета. „Панчевац” купујем редовно, онако, да кажем, на локалпатриотском нивоу.
Релативно пратим, углавном, садржаје из културе, јер се изнервирам
кад прочитам било шта друго.
Анкетирала Милица Манић
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ЛЕПЕ КАЛЕ ВЕЛИКЕ И МАЛЕ
Пет пластеника,
од којих се греју три
Кад цвет ситни, то
значи да је истрошен
и да га треба
пресадити

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Антибиотици из природе
У истраживањима и пракси доказано је да многи испарљиви биљни састојци
уништавају патогене микроорганизме или пак спречавају њихов развој. Зато се
овакве биљке називају фитонцидне биљке или природни антибиотици и највише их има у групи лековитих, ароматичних и зачинских биљака.
Због позитивног утицаја
на људе, још од давнина се
велики број биљних врста
користи за лечење. Вековима су биљке, да би се заштитиле и обезбедиле нове генерације, стварале различите
биоактивне материје. Међусобни односи између биљних врста успостављају се
путем специфичних хемијских супстанци које биљке
синтетизују и излучују у околину. Та појава, која се назива алелопатија, најчешће се
јавља између различитих врста дивљих и гајених биљака, али постоји и у односу
према микроорганизмима.
Алелопатске материје могу бити у облику пара, гасова и водотопивих компонената излучених из корена и
надземних делова, а делују
на биљке и микроорганизме, као и на животиње и
човека. Познато је, на пример, да орах излучује југлон,

који инхибира раст луцерке,
парадајза и кромпира, а у
корену овса синтетише се
скополетин, инхибитор фотосинтезе сунцокрета, дувана и других биљака. Код
хризантеме је уочено излучивање фенолног једињења
које у земљишту омета раст
исте биљне врсте.
Хемијске материје које
учествују у алелопатским
односима можемо да класификујемо на следећи начин:
1. антибиотици – инхибитори у међуодносима микроорганизама;
2. фитонциди – излучевине виших биљака које делују на микроорганизме;
3. маразмини – издвајају
их микроорганизми и делују на више биљке и
4. колини – хемијски инхибитори виших биљака
који делују на више биљке.
Посветићемо се фитонцидима, материјама које
својим антисептичним и
антибиотским састојцима
умањују бројност штетних
микроогранизама, стимулишу раст и развиће биљака, те позитивно утичу на

здравље гајених биљака и
плодност земљишта. Фитонциди су у правом смислу речи биљни или природни антибиотици. Садржи их велики број биљака,
а највише их припада групи лековитог, ароматичног
и зачинског биља. Лековитим биљем, из властите
производње, богатим етеричним уљима, минералима, витаминима и горким
материјама, свакодневном
употребом човек ће знатно
допринети очувању здравља, ојачати отпорност организма и помоћи себи у
лечењу лакших болести.
Поред великих могућности употребе појединих фитонцидних биљака у превенцији и лечењу хуманих
болести, оне могу да се користе у биљној производњи
(ратарској, повртарској, воћарској и др.) као биљке
међуусеви, „замке”, репеленти, биљке за подсетву,
покровни усеви и усеви и
засади еко-коридора. Такође, од њих се на малим
фармама припремају различити приправци, а у индустрији препарати који се
производе као појединачна
или мешана биљна уља и
концентрати. Најчешће се
овакви препарати користе у
органској и биодинамичкој

производњи, а ради спречавања раста или размножавања појединих микроорганизама.
Фитонцидне биљке за
које сви знају су хајдучка
трава, тимијан, мајчина
душица, босиљак, чубар,
боквица, подбел, петровац,
невен, кадифица, драгољуб, бела слачица, бели и
црни лук, мента, ким, камилица, рен, брест, храст,
бреза и орах. Најпознатији
природни антибиотик свакако је бели лук (Allium sativum). Наука интензивно
проучава бели лук ради откривања бактериостатичних лекова попут пеницилина, стрептомицина, дакле антибиотика – фитонцида. Бреза (Betula pendula) због високог садржаја
фитонцида које испушта у
околни ваздух често се сади око здравствених установа.
Више биљке су за живи
свет од непроцењивог значаја. Оне се, рецимо, користе и за фиторемедијацију
или стратегију за деконтаминацију земљишта.

Слободан Миловановић није
одувек маштао да производи и
продаје цвеће. Као дипломирани економиста деценијама
се бавио финансијама и у приватном и у друштвеном сектору, али се силом прилика потпуно посветио овој лепој делатности.
– Пре осам година сам, размишљајући о томе чиме ћу се
бавити ако останем без посла,
као што се и десило 2012, дошао на идеју да гајим кале. Моја супруга Ксенија и ја смо у
Сефкерину уложили новац у један пластеник од 100 квадрата,
1.300 луковица и у све што је
потребно за наводњавање „кап
по кап”. Одлучили смо се за кале, јер је то профитабилно и дуготрајно цвеће, а истовремено
је улагање у тој првој години
највеће – присећа се Миловановић како је бизнис кренуо.
Јутром прионути
Већ у јесен те године имали су
мирисни производ – цвеће.
Слободан прича:
– Једна луковица не рађа само један цвет, већ десет до
дванаест цветова током године. Такође, она мирује само у
јуну, јулу и првој половини ав-

густа, када се засушује. У другој половини августа почиње
се са интензивним заливањем,
крене листање и прве цветове
можемо да уберемо месец дана касније. Посебно интересантно било је то што смо морали све сами да откривамо,
јер не постоји литература у вези с тим цветом, као што је, на
пример, случај с ружом.
Већ у пролеће наредне годи не иза шао је ве ћи број
цве то ва. Лу ко ви це су би ле
ква литетније – сва ка од њих
се размножа ва.
– Од једне током године можете да добијете од пет до десет ситнијих луковица које ра-

сту уз главну. Тај подмладак
смо две године касније, када
смо направили још два пластеника, расађивали. Сада
имамо пет пластеника од по
сто квадрата с калама, а увели
смо грејање у три. Тај систем
је коштао, али када се ради,
мора и да се улаже. Поседујемо два култиватора. Резултат
је да и зими имамо цвеће, већ
од фебруара, па до средине јуна – објашњава Миловановић.
Наравно, важна је и дистрибуција. У Крњачи постоји
кванташка пијаца само за продају цвећа и опреме и прибора
за цвећарство. У почетку је носио кале у панчевачке цвећаре,
али када се повећала количина, требало је наћи тржиште и

у главном граду; сада снабдева
искључиво цвећаре у Београду.
– Радни дан ми почиње у седам ујутро. Обиђем пластенике. Ако има да се обере, прионем на тај посао; ипак, углавном се берба оставља за вече,
када цвећа највише има.
Укључујем систем за заливање, који мора да ради бар седам-осам сати дневно. Крајем
маја беремо и рано ујутро и
увече; важно је када је топло и
сунчано да имате засену пластеника. Касно увече везујем
цвеће и спремам га за продају
– пакује се по десет комада у
бунту. То уме да се протегне
до два ноћу. Кала може да по-

траје, да не увене и десет-петнаест дана када је температура око 20 степени – наводи
Слободан предности узгајања
овог цвећа.
У Сефкерину постоји неколико произвођача кала; Миловановићи су у рангу средњих,
ако се као репер узме број изниклих цветова. Тржиште је
такво да цена цвећа пада, али
то је Слободану као економисти природна појава. Каже:
– На моју продајну цену,
цвећари се „уграде” два до три
пута. Зими, када је мања понуда, ми произвођачи продамо
леп цвет висине једног метра
за 120, а у цвећари кошта и до
600 динара. Дакле, пута пет.
Интензиван раст
С обзиром на то да греје три
пластеника, Миловановић има
своју математику.
– Кале без проблема трпе
температуру од минус пет напољу, јер је унутра онда плус
један. Важно је да не смрзава,
да цвеће може да се и даље залива. Када су споља велики
минуси, не појимо земљу водом. Али када има неколико
сунчаних сати током дана, чак
и да је температура у дебелом
минусу, у стакленику је у лепом плусу – прича Слободан.
Луковица се понекад не вади и по три године. Ако нешто
смета изласку цвета, проређује се лист. Прехрана земљишта је уобичајена: НПК ђубриво с више калијума. Корова
има само док су кале мале, зато се баца стајско ђубриво пре
садње. Када се „затворе”, нема
копања и чупања траве.
– Крајем јуна и почетком јула сечемо лишће, које може да
буде и метар и по високо. Оно
само троши снагу луковице,
па га шишамо до висине од
око пола метра од земље, остане само дршка; и она се осуши
током лета. Нормално, кале
интензивније расту сваке наредне године пошто има више
луковица. Саде се по три луковице на једном месту, биљка је
бујнија, рачва се и даје квалитетнији цвет. Кад приметим

да цвет ситни, то значи да је
истрошен, да га треба пресадити.
Свакодневно током зиме из
сваког пластеника Слободан и
његова супруга могу да уберу
од 100 до 200 цветова. Девет
месеци ова биљка интензивно
цвета. Колико је све то исплативо? Он одговара:
– Рецимо, ове године је била
јака зима и проценио сам да
ми се не исплати да грејем
пластенике. Али сам с првим
лепим данима очистио све,
почупао промрзло лишће и
већ од почетка марта сам

имао цвеће. Задовољан сам јер
сам уштедео огрев, а добио
леп производ, мислим да сам
добро проценио. Да ствар додатно појаснимо: у прошлој
години сам у пет пластеника
имао 16.000 цветова, а чист
приход је био 3.000 евра. Суштина приче је да мораш да
волиш шта год да радиш. Пошто сам се определио за живот на селу, подразумева се да
не купујем кромпир, купус,
парадајз, лук... Имам своје коке носиље, пилиће, ћуриће...
Човек не сме лако да одустаје од својих пословних замисли.
– Тако је, не падају паре с
неба. Али то је мање битно: додир с природом ме је препородио – завршава Миловановић.
Поента му је на месту.
С. Трајковић

ПОЛА ВЕКА ШКОЛЕ „МАРА МАНДИЋ”

Јубилеј уз приредбу и изложбу
Прослава 50. рођендана Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић” биће
одржана у среду, 17. маја, у 12
сати, у Културном центру.
Ученици школе представиће
се рецитацијама, скечевима,
играма и песмама, а наступ ће
имати и КУД „Јединство”, чији ће чланови извести неколико фолклорних тачака.
У оквиру обележавања пола
века постојања ове образовне
установе, 22, 23. и 24. маја биће отворена изложба ученичких радова у холу школе. До
краја ове недеље на фасади
зграде биће осликан портрет

Саше Божовића, прерано преминулог дечјег песника из нашега града, који је био чест и
радо виђен гост у школи „Мара Мандић”. Ускоро ће деца
имати и сензорну собу, што ће
бити донација Фондације „Карађорђевић”.
До краја 2017. године школа ће издати монографију под
називом „Пола века посебног
духа”. У њој ће се наћи активности, рад и успеси деце, предавача и стручних служби
школе у првих пола века постојања.
На поменуте догађаје сви су
добродошли.
С. Т.
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САРАДЊА ПАНЧЕВА И ЗРЕЊАНИНА

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА СМОТРА ЂАКА

ПИОНИРСКИ КОРАК У
ОСАВРЕМЕЊАВАЊУ СТУДИРАЊА

Млади истраживачи

Унапређивање
образовног система
Велики потенцијал и
амбициозан план
На иницијативу Машинске
школе Панчево, у понедељак,
8. маја, ту панчевачку средњу
стручну школу посетила је делегација професора Високе
техничке школе струковних
студија из Зрењанина, с директором професором др Милорадом Ранчићем на челу.
Према речима мр Милорада
Илића, директора панчевачке
Машинске школе, циљ посете
представника ове угледне
образовне установе из Зрењанина јесте поспешивање сарадње између две институције
и то је први корак у реализацији амбициозног стратешког
плана Машинске школе да једног дана израсте у техничку
академију.
С друге стране, др Милорад
Ранчић рекао је за наш лист да
се на Високој техничкој школи
струковних студија од њеног
оснивања (1960. године) школовало преко 29.000 студената, а
да је дипломе стекло око 7.000
инжењера, чиме је та образовна
институција дала непроцењив
допринос развоју привреде не
само јужнобанатског региона
него и читаве земље.

Заједнички интерес у служби развоја привреде и предузетништва
– Данас је школа по својим
кадровским и просторним потенцијалима једна од највећих
и најсавременијих високошколских институција у земљи. Наставу реализују 33 наставника,
од којих су 24 доктора наука, а
сви акредитовани студијски
програми усаглашени су са
европским. На основним студијама студенти данас могу да бирају између четири студијска
програма и десет модула односно усмерења – рекао је директор ове струковне више школе.
Током састанка било је речи
о унапређивању сарадње и про-

налажењу модела за реализацију амбициозног плана да Машинска школа постане истурено одељење зрењанинске Високе техничке школе струковних
студија. У ери технолошких
иновација у свету и код нас већ
су познати примери учења на
даљину и идеја је да се реализује програм студирања преко
интернета, у чију реализацију
би били укључени и ресурси
панчевачке Машинске школе.
Овај концепт узима све више
маха и, према речима наших саговорника, сасвим је природно
да се и код нас чине пионирски

кораци у сектору остваривања
високих едукативних стандарда
уз помоћ савремене технологије. Општи закључак скупа јесте
да су опремљеност модерним
училима и неоспорна стручност
кадра Машинске школе Панчево потенцијали који се могу искористити за реализацију овог
програма.
Поред тога, најављена је могућност укључивања панчевачке школе и у међународне
научноистраживачке програме које реализуја Висока техничка школа струковних студија из Зрењанина.

Панчевачки млади истраживачи остварили су сјајан резултат на 16. регионалном
такмичењу истраживачких
радова, које је одржано 7.
маја у Гимназији „Урош
Предић”. Полазници Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”, њих двадесет осморо, пласирали су
се на републичку смотру истраживача, која ће бити приређена 3. и 4. јуна у Београду. Према речима Драгољуба
Цуцића, директора панчевачког центра за талентовану децу, ђаци су показали
висок ниво знања, а посебно
су се издвојили млади научници из Панчева и Кикинде.
Кандидат је морао да
оствари 90 бодова. Овај услов
испунило је 20 такмичара,
тако да ће они бити у прилици да се покажу и на државној
смотри истраживача. Надме-

тање талентоване деце одвија
се у дванаест области, а методологија израде и одбране
рада темељи се на академским постулатима и нормативима научноистраживачког рада.
У петак у 18 сати у Градској библио теци Панчево
биће одржана Републичка
смотра уметничких радова,
на којој ће бити додељене
награде ученицима који су
по бедили на петнаестом
књижевном и ликовном
конкурсу. По ред из ло жбе
награђених и најбољих ликовних радова, биће организовано и књижевно вече на
којем ће лауреати читати
своје литерарне радове. Вреди напоменути да је на конкурс пристигло око 1.200
литерарних и око 3.300 ликовних радова из свих крајева наше земље.

КАМПАЊА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИЗ ЕКОЛОШКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

Паметно пуњење телефона

Нови број „Екопедије”

Секретаријат за заштиту животне средине покренуо је акцију под слоганом „Паметно
пуњење”. Реч је о кампањи која
промовише здраве начине живота, еколошку мобилност и
употребу обновљивих извора
енергије. У склопу ове акције,
прошле недеље је један бициклофон постављен у Средњој
медицинској школи „Стевица
Јовановић”, а други у Музичкој
школи „Јован Бандур”. Трећи је
тренутно на ремонту у панчевачкој Машинској школи и до
краја недеље биће постављен у
Техничкој школи „23. мај”.
Према речима надлежних из
еколошког секретаријата, сва
три бициклофона биће у овим
образовним установама до
краја школске године. Њихово премештање је прва у низу

активности којима ће Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева
обележити 5. јун, Светски дан
заштите животне средине. Како

кажу, циљ кампање је да се реализацијом различитих активности Панчево ребрендира у
модеран европски град који
брине о заштити животне средине и који је лидер у осмишљавању начина за очување
околине, као и примене мера
погодних за очување животне
средине у урбаним условима.
Да подсетимо, бициклофон
је пуњач за мобилни телефон
који се активира окретањем
педала тренажног бицикла.
Ова идеја је потекла из Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе Панчева септембра прошле године, поводом обележавања
Европске недеље мобилности,
а заслуга за конструкцију и реализацију еколошког тренажера припада професорима и

ученицима Средње машинске
школе у Панчеву. Наш град је
једини у Србији који се може
похвалити тиме да захваљујући бициклофону штеди електричну енергију током пуњења мобилних телефона. Поред
тога, овај уређај афирмише
бицикл као алтернативни вид
превоза и поспешује рекреацију грађана који га користе.
Они су донедавно били постављени у холу Градске управе, у
холу Културног центра и у чекаоници Аутобуске станице
Панчево. Планирано је да ови
корисни тренажни бицикли
током лета буду доступни широј популацији, а почетком
следеће школске године поново ће се наћи у некој од многобројних панчевачких образовних установа.

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева недавно је објавио седми број часописа за
децу „Екопедија”, посвећеног заштити природе и животне средине. Вреди напоменути да је наш град први у
Србији који је покренуо часопис са оваквом тематиком.
Основни смисао овог еко-листа
је да се основци кроз забаву,
игру, конкурсе и многе друге
занимљиве ствари које ове
новине пружају, едукују о
очувању животног простора.
„Екопедија” излази четири
пута годишње (по годишњим
добима).
Аутори су у овом броју малишанима понудили прегршт занимљивих тема које
се односе на заштиту животне средине и одрживи развој.

Основци ће бити у прилици
да уче о природи и од природе, да сазнају шта је то
еко-музика, да про читају
нешто о животу нашег пливача Чабе Силађија и још
много тога.

ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

Производња струје у мини-електранама
Недавно је одржана панелдискусији под називом „Енергетска ефикасност – пројекти
за будућност”, а на њој је било
речи о производња струје у
мини-електранама и компримованом природном гасу
(КПГ). Пројекте НИС-а представио је Игор Кораћ, заменик
директора Блока Енергетика
НИС-а, а у дискусији су учествовали Љубинко Савић,
енергетски експерт Привредне коморе Србије, и Момир
Антонић, директор компаније
„Гастех”.
Представник руско-српског
нафтног гиганта истакао је да
НИС има четрнаест мини-електрана на нафтно-гасним
пољима у Србији, на којима
производи електричну енергију
капацитета 14,5 MW, што је довољно за снабдевање струјом
20.000 домаћинстава. Поред
когенерације, НИС је на конференцији представио и производњу компримованог природ-

Треба искористити све
ног гаса, који се сматра енергентом будућности. КПГ се користи као алтернативно гориво
за возила, али и у индустријској
производњи. Сматра се еколошки чистим енергентом, јер
доводи до смањења емисије
СО2, а такође омогућава возилима боље перформансе и пружа већу безбедност.
– Енергетика је сегмент у
који НИС континуирано улаже

енергетске потенцијале
и правац у којем видимо своју
будућност. Мини-електране
имају велики значај јер производе електричну и топлотну
енергију из гаса који до сада
није био искоришћен због високог степена угљен-диоксида
и азота. Такође, процес претварања овог гаса у електричну енергију има и еколошку
димензију, јер се он више не
спаљује на бакљи – рекао је за

наш лист Игор Кораћ, заменик директора Блока Енергетика НИС-а.
С друге стране, Љубинко
Савић је истакао да је „зелена
енер ге ти ка” гра на на ко јој
почива енергетска сигурност
и да је НИС добар пример
компаније која је у последњих неколико година прерасла из нафтне у енергетску и
сада ради на више поља. Он
је рекао да нафтни лидер у
региону у когенерацији користи ресурс који је до сада био
неискоришћен, а сада је убачен у енергетски биланс, као
и да овакви пројекти повећавају нашу енергетску безбедност. Момир Антонић је том
приликом изјавио да је компри мо ва ни при род ни гас
енер гент ко ји има број не
предности у односу на друга
горива и да постоји велики
простор за раст његовог коришћења у годинама које долазе.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА

У славу игре
Овогодишњи Фестивал балетских школа Србије одржан је 29. априла у Културном центру Панчева, у организацији панчевачке балетске школе „Димитрије Парлић”. Наступила су 133 такмичара из Београда, Чачка,
Новог Сада, Кикинде, Зрењанина и других места у две
дисциплине: класичан балет
и слободна форма, као и у
три категорије: соло игра,
групна игра и ансамбл. На
фестивалу је одиграно 58 соло варијација и 17 групних
игара, а наступила су и четири балетска ансамбла. Највише златних одличја освојили су полазници београдске балетске школе „Лујо Давичо”.
Када је реч о нашим суграђанима, на Фестивалу балетских школа Србије, у дисциплини соло игра, ученице

БШ „Димитрије Парлић” Софија Дангубић (I-A) и Ангелина Крстановић (I-Б) биле
су друге, а Александра Симић (I-Б) била је трећа. У
дисциплини балетски ансамбл ђаци ове угледне панчевачке балетске школе
освојили су прву награду у
обе категорије.
Запослени у овој панчевачкој образовној установи
истовремено су обележили и
Светски дан игре, који се 29.
априла слави широм планете. Као пратећи програм фестивала постављена је изложба уметничких фотографија из играчког опуса балетске
уметнице Вишње Ђорђевић.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА

Х РАНА З А Д У ШУ

ОНЕ ДРЖЕ КЉУЧ БУДУЋНОСТИ

Речи

Драги моји, сви имамо способност да своје мисли оденемо у речи и да их поделимо с другима. Тај непроцењиви дар свако од нас добија рођењем као двоножни
припадник „разумне врсте”
која хода овом планетом.
Реч представља најјаче
оружје које нам је дато, а у
које сврхе ће бити употребљено, зависи искључиво од
нас самих.
Способна је да опчини, заведе, разљути, разнежи... а
све је у вези са оним ко је изговара, пише, пева, узвикује... Сама по себи не представља ништа, али као слика
нечијих мисли може да делује лековито и убитачно с
подједнаком снагом. Диктаторско-предаторски мозгови имају моћ да своје „самозвано божанство” наметну
великој групи људи, и то само уз помоћ речи. Испаљују
их са завидном прецизношћу, правећи заглушујућу
буку у главама „следбеника”
како се случајно не би поткрала нека мисао која би
тражила за себе сасвим другачије речи.
Реч подршке и охрабрења
у право време може нечији
„неиздрж” претворити у
подношљивост. Може деловати као скретничар с пута
туге и болести ка праштању
и опоравку. Може вратити
наду у безнађе, веру срцима
која одавно не верују у себе.
Може покренути одустајање
од лажних уверења, жељу за
променом, за тражењем новог смисла у бесмислу које

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Освежите обрве

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако сте улепшавали обрве јапанском методом исцртавања или тек планирате да то
учините, треба да знате да је
такозвано освежавање неопходно након годину дана до
две године.
Потреба за освежавањем
зависи од типа коже, али и
од ваших година. Кожа по
својој структури има тенденцију избацивања на површину масноћа и свих нечистоћа, а самим тим и потребу да одстрани пигмент
из боје која се користи за
јапанско исцртавање. Код
масне коже је овај процес
чишћења бржи, па је и век
тра ја ња пиг мен та не што
краћи. Иста је ситуација и
када је реч о млађим особама, јер се њихове ћелије брже
обнављају. Такође, танка кожа је склона крварењу, па је и

ту смањена одрживост боје,
јер је крв константно избацује не дозвољавајући јој да се
задржи у кожи.
Јапанско исцртавање обрва је полутрајна метода.
Пигмент се уноси плитко
покретима цртања – зарезивања коже и на тај начин
осликава се свака длачица
понаособ. То је одлична метода за све оне који су истањили своје обрве или их скоро нису ни имали, или пак
желе гушће обрве. Ако се добро ураде, оне изгледају савршено. Но не треба заборавити да се оне при шминкању не понашају исто као
природне. Наиме, када нанесете пудер, ви их ипак делом прекријете. Да би изгледале као праве, скините пудер с тог дела или их мало
осенчите истом бојом.
Након урађене јапанске
методе или пак само освежавања, неопходно је придржавати се процедуре, која
подразумева наношење креме „Бепантен +” првог дана
на сат-два. У наредних седам дана обавезно је наношење вазелина да би обрве
биле константно влажне и
да не би дошло до стварања
крастица, а потом и отпадања боје заједно с њима.

Хумано и одговорно
занимање
Промовисана
Школа родитељства
Велика подршка
трудницама
и породиљама
– Бити бабица је један од најлепших, најхуманијих и најодговорнијих позива. То је изузетно битна особа у животу
сваке труднице, јер је прати од
првог дана трудноће па све до

је она та која се налази уз
трудницу на самом почетку
трудноће, прати је и после порођаја и пружа јој подршку
као жени, као мајци, као члану породице и као делу заједнице. Због свега тога се каже
да ми, бабице, имамо кључ будућности у својим рукама –
истакла је Ивана Матаруга,
главна сестра Службе за
здравствену заштиту жена.
Четрнаест гинеколошкоакушерских сестара запослених у Служби за здравствену
заштиту жена и Поливалентној патронажи панчевачког
Дома здравља и двадесет и

и утисци о часовима психофизичке припреме, те да све новопечене маме наглашавају да им
је то искуство било од изузетног
значаја и током порођаја и касније – у првим недељама и месецима бебиног живота.
Размена искустава
Ту причу потврђује и Атина
Бекан, једна од трудница које
смо 5. маја затекли у школици
како раде вежбе под будним
оком бабица.
– За постојање Школе родитељства и могућност да похађам часове психофизичке
припреме за порођај сазнала

Вежбањем до лакшег порођаја
периода после порођаја и дели
с њом онај најсрећнији тренутак – тренутак када постаје
мајка. При пружању помоћи
бабице се не ослањају само на
искуство и знање, већ морају
имати и дубоко разумевање за
жену и пружити јој професионалну подршку у једном од
њених најлепших животних
искустава. Позив бабица садржи оно што је најлепше у људском бићу, а то су човечност и
преданост позиву. Бабице треба увек да буду свесне тога колико доприносе човечанству –
речи су којима је Јелена Митић, бабица и главна сестра
Дома здравља, свим својим
колегиницама честитала 5.
мај, Међународни дан бабица.
Тај дан се обележава од
1992. године с циљем промовисања ове професије, као и
указивања на њен значај како
за труднице и породиље, тако и
за читаву породицу и друштво.
Радно и за празник
– Пети мај је дан када све бабице у свету славе бабичанство
као професију. Одговорност
бабице је изузетно велика, јер

једна у Општој болници провеле су и свој дан – петак, 5.
мај, на радним местима, посвећене свом хуманом позиву.
Часови за будуће маме
Само део њихових активности
одвијао се прошлог петка у реновираним и сређеним подрумским просторијама Дома
здравља, где је десетак трудница било на једном од својих
редовних часова психофизичке припреме за порођај, који
се реализују у оквиру Школе
родитељства.
– У овој школици приказујемо нашим трудницама како да
што боље прихвате стање у коме се налазе и да што лакше
преброде порођај. За будуће
мајке је адекватна стручна помоћ од великог значаја, што доказује и чињеница да је, иако се
похађање школе одвија на добровољној бази, одзив трудница изузетно добар. Ипак, било
би сјајно када би све труднице,
а ми их имамо око хиљаду годишње, прошле кроз ову школу
– рекла је Ивана Матаруга.
Она је додала и то да од породиља стижу повратне реакције

ВОДА ПРИРОДНО БОГАТА МАГНЕЗИЈУМОМ
ф477/3

Пише: Марија Достић,
психолог

је постало навика... Реч може да растопи ледени брег
који је неко поставио уместо
срца у страху од патње, може да помогне у тражењу заборављених талената скривених од подсмеха и неприхватања...
Најјаче дејство имају речи које сами себи упућујемо
свакодневно кроз унутрашњи дијалог, разговор са
самим собом. Смисао постојања и начин живота зависе од тог разговора. Зато
су најбитнија питања на
свету: чиме покрећемо своје мисли и на који начин их
претварамо у речи, каквим
емоцијама бојимо своје речи и које поруке шаљемо
себи и другима. Саме речи
не могу да повреде, али
емоције којима су оне обојене када су изговорене –
могу. Зато једне исте речи
имају сасвим различито
значење када их изговара
непозната особа или пак неко ко нам значи и за кога
смо везани. Није битно шта,
већ ко говори. Зато јако добро разумемо љубав на
свим језицима, мржњу у
бојним покличима или тугу
у песмама.
Многи знају како да речима додају мелодију, риму и
стих и пошаљу их у незаборав, одакле их сећањем призивамо по жељи. Неко је
своје мисли преточио у књиге, којима се враћамо и из
којих смо научили све што
знамо, које нам помажу да
градимо другачија веровања... Када пожелимо да разговор са собом усмеримо ка
љубави и захвалности, тада
нам се путеви укрсте с разним људима или књигама
које нам помажу да останемо при тој одлуци и да се
усагласимо с њом.
Буку свакодневице можемо
ублажити као што мењамо
фреквенцију радио-таласа
или ТВ програм: финим
усмеравањем мисли ка себи
и бирањем речи у које их
облачимо. Наметнута бука
или унутрашњи мир – одлука је, као и увек, на вама.

Петак, 12. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Брините о својим
мишићима

Уколико се рекреативно или
професионално бавите спортом, услед повећаних напора,
потребно је да организму
обезбедите додатну количину
магнезијума.
Магнезијум је важан за мета бо ли зам, јер омо гу ћа ва
претварање протеина, угљених хи дра та и ма сти ко је
уносимо храном у енергију и
успоставља равнотежу електро ли та у ор га ни зму. Овај
минерал смањује умор и исцрпљеност, доприноси бољој
кон цен тра ци ји, омо гу ћа ва
правилан рад мишића и ста-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

билан рад срца, те смањује
срчану активност.
Организам није у стању да
сам ствара или чува магнезијум, па је неопходно осигурати
свакодневни, континуирани
унос овог минерала из природних извора у довољним количинама и на тај начин омогућити одвијање виталних
функција организма.
Имајући у виду значај хидратације пре, током и након вежбања, али и благотворно дејство магнезијума, Савез за рекреацију и фитнес Војводине
препоручује воду „Mg Mivela”
као идеалног савезника у побољшању физичких перформанси и
вођењу здравог живота. Обезбедите свом организму дневну дозу магнезијума уносом једног
литра воде „Mg Mivela”.

сам од свог изабраног лекара у
Дому здравља. Управо физичка припрема, као и психолошка подршка коју овде добијамо од непроцењивог су значаја. Много причамо о будућем
мајчинству, о бебама, купању,
дојењу... Веома ми значи и
дружење с другим трудницама. Ово је одлична прилика да
разменимо искуства, мишљења и савете и да подржимо
једна другу – рекла је Атина.
С њом се сложила Вања Смиљанић, и сама будућа мајка.
– Недавно сам кренула на
часове и они ми веома много
значе првенствено због тога
што је моја трудноћа високоризична, па сам самим тим од
старта и уплашенија од осталих трудница. Искуства других
жена, као и савети бабица сигурно ће ми много помоћи у
овом периоду – казала је Вања.
Како је подсетила Јелена
Митић, жене већ од првих дана трудноће похађају Школу
родитељства. Најпре одлазе на
предавања гинеколога, стоматолога, педијатара и педијатријских сестара, а потом, од
26. недеље, почиње и психофизичка припрема за рођење
бебе. Од тада па до порођаја
вежбе се одржавају два пута
недељно.
Дом здравља има добру сарадњу са Општом болницом,
па прворотке у оквиру „часова” посећују и породилиште,
како би унапред сазнале шта
их тамо очекује.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Домаћи путер
од кикирикија

Сигурно знате колико је
кикирики здрав и хранљив,
али оно што код њега осваја, јесте неодољив укус. Ако
волите кикирики, волећете
и путер од кикирикија због
његовог пуног укуса.
Тај пуни укус и мирис
има зато што се прави од
целог зрна кикирикија и
његових масноћа. Већ неко
време на нашем тржишту
може се наћи куповни путер од кикирикија, али сложићете се да је сулудо дати
толико новца за нешто што
у себи сигурно садржи конзерванс и ко зна шта још.
Домаћи има чак и бољи
укус од куповног, јер сами
можете да направите текстуру коју волите. Можда

вам делује чудно да намажете кикирики на хлеб, али
натерајте себе да пробате
нешто ново. Толико је једноставно за припрему да
просто морате да пробате.
Комбинације су безбројне. Можете да једете само
њега, да га комбинујете с воћем или чак да га стављате у
колаче и посластице. Путер
од кикирикија веома је омиљен у Америци. Познат је и
„Елвисов сендвич” или само
„Елвис”, назван тако јер је
био омиљени оброк Елвиса
Прислија. Он се састоји од
две кришке тоста, путера од
кикирикија, меда, сланине
и свеже банане. Ипак, варијанта без меда и сланине
свакако је далеко здравија.

Састојци: 300 г сировог кикирикија (или печеног несланог), по жељи – неколико капи маслиновог уља.
Припрема: Кикирики испећи у рерни на 170 степени, око 20 минута,
уз повремено мешање. Када се прохлади, ставити у блендер и миксати на најјачој брзини, такође уз повремено мешање. Наставити миксање до жељене глаткоће. За још глаткију текстуру додати неколико
капи маслиновог уља. У зависности од тога какав путер од кикирикија желите да добијете, варијације су следеће: за неутралан – немојте
солити; за сладак – додајте мало меда, а за слан – додајте соли.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 12. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
у оквиру циклуса концерата поводом дана школе, биће приређен концерт професора.
Субота, 13. мај, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт „Meeting Ella & Joe Pass”, поводом стогодишњице
рођења Еле Фицџералд. Вокална џез солисткиња Бобана
Ђорђевић наступиће у пратњи гитаристе Горана Потића.
Субота, 13. мај, 18 сати, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт великих ансамбала, централни концерт поводом дана школе. Наступиће Хор ОМШ, хор „Белканто”, Дувачки оркестар ОМШ и СМШ, Оркестар хармоника, Гудачки оркестар
ОМШ и СМШ, као и Тамбурашки оркестар „Невен”.
Понедељак, 15. мај, 18 сати, дворана Културног центра:
концерт КУД-а „Абрашевић” Панчево, поводом Међународног дана породице.
Уторак, 16. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт Војислава Веселинова (контрабас), уз клавирску сарадњу Тее Андријић. Као гост ће наступити виолиниста Иван
Нешић.
Среда, 17. мај, 18 сати, дворана Културног центра: концерт
Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац” (Грачаница).
Четвртак, 18. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт ученика харфе из класе проф. Ане Марије Франц.

Изложбе
Уторак, 16. мај, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање
изложбе радова на папиру „Landspace” Милене Вучковић.
Четвртак, 18. мај, 19 сати, Галерија савремене уметности:
отварање изложбе слика, скулптура и видео-материјала Милоша Шобајића.

Књижевност
Петак, 12. мај, 20 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Принц Ђорђе – околности или судбина” Борислава Јовановића.
Уторак, 16. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке: предавање „Како сачувати живце” и представљање истоимене
књиге проф. др Јована Марића.

Представе
Петак, 12. мај, 19.30, сцена Културног центра: позоришна
представа „Производ” Марка Рејвенхила. Реч је о ауторском
пројекту Ивана Томића, а поред њега, у представи игра и
Милена Предић.
Четвртак, 18. мај, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „У агонији” Мирослава Крлеже.

Програм за децу
Субота, 13. мај, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Пинокио” театра „Allegretto” из Вршца.

избор

МОЈ
МОЈ
Микеланђело – мајстор
италијанске ренесансе
Ксенија Барић,
студенткиња Факултета
ликовне уметности
КЊИГА: Књиге које су и после много година актуелне.
Џорџ Орвел је направио сјајан спој политичког и уметничког. Сматрам да су књиге „Животињска фарма” и
„1984” толико важне за сваког појединца да би могле
бити уврштене у обавезне
лектире. Наравно, свакоме
ко их је читао, јасно је зашто
нису. Обе су антиутопијске и
врло маштовито приповедају
причу која је алегорија нашег
друштва. Најупечатљивија је
парола из „Животињске фарме”: „Све животиње су једнаке, али неке животиње су
једнакије од других”.
ФИЛОЗОФ: Неко чија бих
дела свакако издвојила међу
омиљенима јесте Ерих Фром.
Немачки психолог, психоаналитичар и хуманистички
филозоф. Нарочито га поштујем због залагања за
еманципацију, за успостављање хуманог друштва, за
стално унапређивање љубави према животу. Мени су
најдража дела „Здраво друштво”, „Умеће љубави”, „Величина и границе Фројдове
мисли”, као и предговор који је написао за књигу Александра С. Нила „Слободна
деца Самерхила”.
СЛИКАРИ: Ако би требало
да се определим за омиљеног

сликара или вајара, то је тек
тежак избор за некога ко се
бави уметношћу! Можда ми
је најфасцинантнији уметник свих времена Микеланђело, мајстор италијанске
ренесансе. Његов рад је битно утицао на европску уметност. Поред његових сјајних
дела „Пијета”, „Давид” и
свих других изванредних
скулптура, мене у потпуности фасцинира то како је
осликао таваницу Сикстинске капеле у Ватикану. У питању су сцене из Библије, где
се по начину сликања види
синтеза његовог умећа вајара, архитекте и сликара. Микеланђело, иако није био првенствено сликар, био је и
више него дорастао овом задатку! Огроман простор таванице украсио је архитектонским елементима које је
насликао и композиција је
на тај начин одлично решена, а најважнија и најпознатија је свакако централна
сцена, „Стварање Адама”.

Петак, 12. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА СЛИКА И ЦРТЕЖА „ЦРНО ПОЉЕ”

ОДСУСТВО СВЕТЛОСТИ КАО ДУХОВНО СТАЊЕ
Драгана Б.
Стевановић: „Црна
је у мојим
радовима околина”
Горан Јуреша се
представио радовима
из циклуса „Хана
Кшижевска”
Изложба слика Драгане Б.
Стевановић и цртежа Горана
Јуреше под заједничким називом „Црно поље” отворена је у
четвртак, 4. маја, у Галерији
Милорада Бате Михаиловића.
Поставку чине радови великих формата. Шта је црно или
црнило или одсуство светлости – теме су које аутори промишљају већ неколико година.
– Мени је у мом сликарству
јако важан колорит и важан
ми је цртеж. Међутим, с времена на време посветим се теми црног односно црне боје и
повремено урадим неке такве
радове. Изложила сам циклус
који није био приказиван
претходних година, јер ове
слике представљају један циклус за себе. Црна је у мојим
радовима околина – простор
за одвијање одређених радњи,
догађаја или стања у којима
бораве људске фигуре, или поруке које исписујем на површини платна – објашњава
Драгана Б. Стевановић.
Горан Јуреша је изложио радове инспирисане првом приповетком из књиге „Гробница за
Бориса Давидовича” Данила Киша, који су настали у последње

две године и још увек ради на
њима.
– Приповетка говори о једној
жени која је брутално убијена –
Хани Кшижевској. Ја некако сагледавам да тело те жене заправо јесу све данашње жртве, односно тела оних који данас
страдају. Ми сагледавамо ситуацију много шире: од свега оног
што нас тишти до тих неких
трагедија које се дешавају у свету – као што је, на пример, мигрантска криза – ми смо сами
окружени тиме. И код Драгане
и код мене врло често се могу
видети мотив телесности, односно негде чак делови тела – глава, шаке, руке, труп... Тај мотив

повезује наше радове, иако свако од нас двоје гаји свој јединствени стил – каже Јуреша.
О значењу црне у уметности
говорила је и Ивана Маркез
Филиповић, уредница визуелних уметности у Галерији савремене уметности.
– Црно поље и црна боја за
неке можда имају негативну
конотацију. Међутим, ми ликовњаци знамо да је црна заправо недостатак боје. Уметници су увек ти који истражују и праве корак даље. А оно
што је још специфично, то је
да уметници прате ситуацију у
свету, у својој држави. Управо
се ми налазимо у једној специ-

фично црној ситуацији и то је
оно на шта уметници увек реагују зато што су сензибилни и
емотивни и њихово је да забележе духовно стање, што своје,
што стање које генерално влада међу свим људима, а то је
једна оваква слика коју су они
направили својим ликовним
језиком – објашњава она.
Након отварања изложбе
уследио је музички наступ београдског дуа „Понтон”, који
чине Игор Станглицкy и Марко Јевтић, а музика се одлично
уклопила у амбијент и допринела доживљају поставке.
Изложба ће бити отворена
до 19. маја.

ЗОНСКА СМОТРА МУЗИЧКО-ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

Наступило тридесет ансамбала из седам општина
Педесет шеста Зонска смотра
музичко-фолклорног стваралаштва деце из јужног Баната
одржана је у недељу, 7. маја.
Наступило је близу 600 учесника, који су чланови тридесет фолклорних ансамбала из
Ковина, Пландишта, Вршца,
Ковачице, Алибунара, Беле
Цркве и Панчева.
– Панчево је увек добар домаћин, много општина учествује. Драго ми је да су се појавиле,
у односу на ранији период, неке

које дуго нису биле присутне на
овим смотрама и велика је
ствар за те средине да се деца
окупљају у културно-уметничким друштвима и фолклорним
секцијама, што посебно похваљујем. Ниво извођења није уједначен – има оних који су много
квалитетније радили, али нико
се није „обрукао”, ако тако могу
да кажем. Сви су заслужили данашњи долазак на смотру – каже кореограф Дајана Костић,
селектор Зонске смотре.

Након укупно девет смотри
знаће се које ће групе наступити на педесет шестом Музичком фестивалу деце Војводине, који ће бити одржан у
Бачкој Тополи 14. маја. Дајана Костић каже да ће заједно с
колегом етномузикологом Бојаном Милинковићем морати
да донесе тешку одлуку о даљем учешћу.
– Свакако ће бити тешко.
Некако се издвоји мањи број
оних који су јако добри и ту

немате дилему, али наиђе и
једна озбиљнија група оних
којима увек понешто недостаје и уз мало труда и рада они
то могу да дотерају. Онда вам
просто буде жао да их елиминишете ако знате да уз само
мало добрих сугестија и педагошког рада они могу да се поправе – искрена је Дајана Костић.
Организатор Зонске смотре
је Културно-просветна заједница Панчево.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ГОРАНА ДЕСПОТОВСКОГ

КЊИГА „ЛОВ НА ВУКОВЕ – ПОЕЗИЈА И ПРОЗА”

Мртва вода,
запрљана, нездрава

О животу и оном што
му прети

Изложба инсталација „Мртва
вода” Горана Деспотовског
отворена је у петак, 5. маја, у
Галерији савремене уметности. Овај рад је надоградња
његових ранијих циклуса
„Плутати” (из 2008. године) и
„Социјалан” (из 2012. године),
по којима је већ препознатљив.
– Овде је можда мало другачија тема, укључени су неки
аспекти мушко-женских односа, пре свега и односа у дру-

штву. Ослањам се на неку врсту манипулације једног према другом. Та мртва вода је заправо то – животна супстанца
која нема своју животну функцију. Све особине животних
функција што даје вода овде
су изостављене. Акценат је на
њој самој која је мртва, запрљана, нездрава, нежива, и она
сугерише неке односе од рада
до рада – објашњава аутор.
Поставка се може погледати
до 17. маја.

Књига „Лов на вукове – поезија и проза” Владимира Висоцког представљена је у четвртак, 4. маја, у читаоници Градске библиотеке. Преводилац и
приређивач овог дела је наш
суграђанин Миливоје Баћовић.
У „Лову на вукове” налази се
све што је Баћовић до сада
превео од Висоцког.
– Висоцки пева о животу, о
смрти, судбини, мржњи, херојству, патњи, неправди, пријатељству... Певао је о животу
и о свему оном што прети животу. Представник је жанра
бардовске руске поезије и један је од десет најбољих. Пре

свега ми се допао зато што је
био велики противник тоталитаризма, а почео сам да га преводим баш у то време кад су
људи почели да „устају” против тоталитаризма, који се ни
мени није допадао – објашњава
Баћовић.
Преводе и оригинале песама певала је Елена Станисављевић, а поезију је читала
глумица Јована Стевић.

Страну припремила

Милица
Манић
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ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ

УСКОРО ЧУВАРСКА СЛУЖБА НА ПОЊАВИЦИ
Четворо запослених
имаће сва овлашћења
службених лица

Банатски Брестовац: Радници ДВП-а „Тамиш–Дунав”,
уз помоћ адекватних машина, уређују и „зацевљују”
главни колекторски канал у
селу. Запослени у ЈКП-у „Зеленило” орезивали су гране у
парку, у садејству с колегама
из ЈКП-а „Комбрест”, који
су, притом, креирали цветне
аранжмане. Основан је организациони одбор за припрему сеоске славе – Спасовдана, чему су присуствовали
представници удружења и
институција.

Патроле по потреби
и ноћу
Парк природе Поњавица је, на
основу одлуке Скупштине града, један од споменика природе
чији ће управљач, ЈКП „Зеленило”, на име овогодишњег
програма управљања тим водотоком бити потпомогнут никад
већом свотом новца из буџета.
Наиме, из градске касе за ту намену издвојено је дванаест милиона, а поменуто предузеће
обезбедило је још три из такозваних сопствених средстава.
База у Брестовцу
Жења Маринковић, саветник
за просторно планирање у ЈКПу „Зеленило”, која је задужена и
за заштићена природна добра,
истиче да је овогодишњи план
за Поњавицу прилично амбициозан, јер, као што je многима
познато, тамо има сијасет проблема, па је предвиђено решавање неких од њих који годинама нису били тема.
– Једна од првих ставки била је организација чуварске
службе. За време зимског периода непогодног за рад на
отвореном припремани су
правилници и одлуке које су
тренутно на усвајању код надлежног органа. Затим смо, будући да не постоји званична
обука Министарства заштите
животне средине за чуваре
природних добара, наше људе
послали у резерват „Палић–
Лудаш”, који одлично функционише десетак година, како би
се упознали с примером добре
праксе. Тренутно је у припреми просторија у Брестовцу, у
згради тамошњег ватрогасног
дома, за базу чуварске службе,
а у поступку је набавка пловног

објекта неопходног за њен рад.
Тај чамац моћи ће да користи
четворо запослених, који ће
радити по унапред договореним сменама, а иако закон не
обавезује управљача да има
даноноћну службу, они ће по
потреби бити на терену и током каснијих сати – истиче саветница у „Зеленилу”.
Поменута служба бринуће о
свим природним вредностима
које карактеришу Поњавицу,
нарочито из света фауне. Овај
водоток заштићен је управо
због велике биолошке разноврсности животињских и биљних врста. Пре свега, заступљено је много птица, а надомак
Омољице постоји и острво од
скоро хектара с великом насеобином тих пернатих бића,
које има прву категорију заштите. Поред веома ретких
врста чапљи, регистровано је и
присуство видре.
„Сумњиви” нека се добро
припазе
– Чувари ће имати обавезу да
прате радње које се догађају
на водотоку дужине седам и

по километара, као и овлашћења да се представе и обрате свакоме кога затекну у некој недозвољеној радњи. А све
оне дефинисане су Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби. Наши запослени имаће сва овлашћења
службеног лица и у случају
потребе моћи ће и да контактирају с полицијом, као и да
заплене мреже, пецаљке или
било шта друго што би реметило заштиту Парка Поњавица – наглашава Жења Маринковић.
Према њеним речима, ЈКП
„Зеленило” сарађиваће са
омољичким и брестовачким
удружењима, као и са свим
другим људима који желе добро Поњавици.
– И до сада смо им излазили у сусрет на разне начине –
од корисних информација до
комуникације с Покрајинским заводом за заштиту природе, као кровним елементом
у одлучивању о томе шта је
дозвољено радити на водотоку. Ето, баш недавно смо помогли једној организацији

око учешћа на конкурсу за
опремање плаже код Брестовца. Сада нам предстоји и уређење омољичке обале; у плану
је и сузбијање инвазивне вегетације која угрожава опстанак
домаћих врста, а у перспективи је и активирање тог подручја довођењем људи и, посебно, деце на разне едукативне екскурзије. Неуралгична
тачка Поњавице је измуљавање, чије комплетно превазилажење изискује огромна
средства, што није изгледно у
блиској будућности. У овом
тренутку нама је, подвлачим,
примарно да успоримо развој
барске вегетације, која доприноси повећању количине муља
у водотоку – закључује наша
саговорница.
Ипак, најактуелнија је чуварска служба, која треба да
почне да ради најкасније за
месец дана. Стога сви који желе добро јединственој поњавичкој природи треба да се јаве с проблемима и предлозима, а они који су тамо изводили сумњиве радње морали би
и те како да се припазе.

ИВАНОВАЧКА ШКОЛА АКТИВНА НА КОНКУРСИМА

Кошаркашки терен треба учинити безбедним
У ивановачкој основној школи „Моша Пијаде” у јеку је сезона писања пројеката на
основу којих би та установа
унапредила услове за ученике
и друге кориснике.
Према речима директорке
Сање Симић Мијатовић, њихов превасходни циљ је учешће на конкурсима војвођанске владе, па ће заједно с Месном заједницом покушати да
се изборе за средства Покра-

Месне актуелности

јинског секретаријата за привреду и туризам, која би била
употребљена за јавне радове на
уређењу површина испред тих
установа. Већ је добијен новац
за израду пројектно-техничке
документације за санацију
крова на фискултурној сали.
– У дворишту нашег спортског комплекса, у Улици 29. новембра, пре две године изграђен
је модеран мини-пич терен за
мали фудбал, а том приликом

постављена је бетонска подлога
на кошаркашком терену. Зарад
безбедности било је неопходно
што пре га прекрити тартанподлогом, за чије постављање
смо прошле године тражили
новац на конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину. Нажалост, тада нисмо прошли, али недавно смо
покушали поново и надамо се
да ћемо овог пута имати више
разумевања. То је важно зато

што је тамо много корисника,
нарочито лети, па постоји латентна опасност да се неко повреди. С тим у вези, у изради је
пројекат техничке документације за осветљење тих терена –
истакла је директорка ОШ „Моша Пијаде”.
Треба споменути и то да је
мађарски национални савет такође по конкурсу школи одобрио 50.000 динара за набавку
це-де плејера и телевизора.

Банатско Ново Село: Фирма
„Еко Мабер”, као овлашћени
извођач радова, наставља да
уређује сеоско сметлиште и
селeктује смеће које ће бити
преношено на регионалну депонију. Млађи фолклорни
ансaмбли Дома културе успешно су се представили на
зонској смотри у недељу, 7.
априла, у Културном центру.
Долово: Удружење бораца из
свих ратова 20. века обележило је 9. мај – Дан победе над
фашизмом. Истог дана румунски живаљ прославио је
своју сеоску славу – Пренос

моштију Светог Николаја.
Школска женска рукометна
екипа освојила је четврто место на завршном републичком такмичењу, а првотимке
ће у недељу, 14. маја, од 18
сати, одиграти првенствену
утакмицу са екипом Мокрина, директним ривалом за
прво место у Другој српској
лиги. Хуманитарна журка биће приређена у петак, 12. маја, у дискотеци Дома културе.
Глогоњ: Месна заједница преговара с предузећем „Војводинашуме” о уређењу прилазног пута ка тамишкој „скели”. Фолклорна секција наступила је на зонској смотри у

недељу, 7. априла, у Културном центру. Промоција књиге
„Приче с облака” ауторке Тамаре Лујак биће одржана у
понедељак, 15. маја, од 19 сати, у Дому културе. Наредног
дана на истом месту, од 12 сати, биће изведена представа
за децу под називом „Мала
принцеза”.
Иваново: Школа и Месна заједница учествоваће на конкурсу за јавне радове Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам. Традиционална чајанка у организацији МКУД-а „Боназ Шандор” приређена је у недељу,
7. маја, у Дому културе.
Јабука: Чланови удружења
„Балтазар” наставили су сређивање приобаља, а постављена је и чесма. Ергела „Величковић” богатија је за још
један пехар освојен на међународном такмичењу у Бањалуци. Ове недеље наставља се
чишћење сеоске депоније.
Качарево: Завршено је повезивање старих бунара и језера, што ће обезбедити већи
проток воде на том купалишту. На платоу Месне заједнице засађено је две и по хиљаде садница пролећног цвећа.
Дечја представа планирана
за уторак, 9. мај, у Дому
омладине, пролонгирана је
из техничких разлога.
Омољица: Балетска представа „Животно доба” изведена
je у четвртак, 11. априла, у
великој сали Дома културе.
Та установа припрема изложбу фотографија Немање
Живковића из Ковина.
Старчево: Заштитник грађана
града Панчева обишао је у
уторак, 9. маја, Месну заједницу, како би заинтересованим мештанима презентовао
свој програм. Извиђачи из ОИ
„Надел” идућег викенда поделиће се у три групе и посетиће
исто толико места – Водице,
брестовачку Поњавицу и градски хиподром, а у петак, 12.
маја, у организацији одреда, у
школи ће бити приређено такмичење у оријентирингу.

ДРУЖЕЊЕ ЈАБУЧАНА

Пролећни ручак

ВЕЛИКИ УСПЕХ ОМОЉИЧКИХ УЧЕНИКА У АВИО-МОДЕЛАРСТВУ

Јовановић и Радмановић први у земљи
Ученици Основне школе „Доситеј Обрадовић” из Омољице, уз
помоћ свог ментора – наставника Миодрага Тасића, наставили су да нижу успехе из предмета Техничко-информатичко
образовање, и то у две дисциплине: Авио-моделарству и
надметању под називом „Шта
знаш о саобраћају”, где им тек
предстоје права искушења.
Што се тиче прве области,
Омољчани су већ досегли највиши пласман на педесет
осмом републичком такмичењу, одржаном 5. и 6. маја у
Основној школи „Петар Кочић” у Земуну. Међу седамсто

Страну припремио

Јордан
Филиповић

младих авио-моделара из целе Србије најбоље су се показали ученици школе „Доситеј
Обрадовић” – Михаило Јовановић (VIII1) и Ђурица Рад-

мановић (VII3). Након успешно преброђених општинских
и окружних такмичења бриљирали су и на републичком
нивоу освојивши максималан

број поена и заслужено прво
место.
Овај фантастичан успех, иза
којег стоји велики труд поменуте двојице, као и студиозан
менторски рад професора Тасића, није први ових размера
из предмета Техничко-информатичко образовање када је
реч о омољичким ђацима.
Подсећања ради, пре две године Вук Голубовић победио
је на републичком такмичењу
из области „Шта знаш о саобраћају” и тако се пласирао на
Европско првенство, на којем
је четворочлана екипа из Србије извојевала одлично четврто место. Нешто раније,
2011. године, ученик Срђан
Томић био је други на истом,
државном нивоу и потом с репрезентацијом на шампионату Старог континента у Паризу заузео девето место.

Грађани Јабуке су прошле године осмислили јединствени
начин дружења, што су недавно поновили под називом
„Други пролећни ручак”. Том
приликом су бројни мајстори
варјаче из локалних удружења
припремали специјалитете,
које је више стотина грађана
могло бесплатно да дегустира.
У поређењу с прошлом годином, промењена је локација, па је уместо на реновираној пијаци овај сусрет гурмана уприличен на рукометном стадиону поред школе.
Али то ни најмање није пореметило расположење, већ напротив – у веселој атмосфери, праћеној музиком и при-

јатним жамором, ширили су
се омамљујући мириси из котлића. У њима су се крчкали
специјалитети попут ловачког, овчијег или говеђег гулаша, рибље чорбе и пасуља, а
за разне пите и колаче биле
су задужене чланице Удружења жена „Златна јабука”. У
овом догађају учествовала су
и бројна друга удружења – од
пољопривредника, преко ловаца, риболоваца, љубитеља
реке („Наш Тамиш” и „Балтазар”) и виноградара, до
Удружења
Македонаца
„Илинден”.
Важно је истаћи да су они
то сами финансирали, као и
да је све у сласт поједено.
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НАРЕДНИХ ШЕСТ ДАНА

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ ПРИЈАВИ ИЗВРШЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО

Поново појачана
контрола саобраћаја

КАЗНЕ ЗА ЋУТАЊЕ
Онај ко сазна да
се негде припрема
извршење кривичног
дела, не сме ћутати
о томе
Не сме се ни било
како помагати
починиоцу

У наредних шест дана припадници Саобраћајне полиције контролисаће саобраћај
на путевима интензивније
него иначе. Циљ те акције је
подизање свести грађана о
томе да пребрза вожња и неприлагођена брзина спадају
међу најчешће узроке саобраћајних несрећа с погинулим и повређеним лицима.
Саобраћајна полиција ће
на тај начин допринети обележавању Светске недеље
безбедности саобраћаја на
путевима, која се спроводи
под слоганом „Успори и сачувај животе”, под покровитељством Уједињених нација.
Поред тога, Управа саобраћајне полиције спроводиће овог месеца и акцију
„Блиц маратон” током које
ће се непрекидно пратити
брзина кретања возила.
Министарство
унутрашњих послова скреће грађанима пажњу на то да и сами
могу учествовати у овој акцији. Будући да су непрописна и неприлагођена брзина
још увек најчешћи узроци
саобраћајних незгода с погинулим и тешко повређеним лицима, МУП апелује
на грађане да укажу на локације на којима, по њиховој
оцени, најчешће долази до
угрожавања
безбедности

учесника у саобраћају због
кршења прописа о брзини
кретања возила. Податке о
таквим местима грађани
могу слати током ове недеље
на адресу usp@mup.gov.rs.
Током трајања акције
„Блиц маратон” припадници саобраћајне полиције
мериће брзину кретања возила ручним радарима, као
и уређајима за мерење брзине у необележеним полицијским возилима, тзв. пресретачима, на свим местима
на која им грађани укажу.
Контрола брзине кретања
обављаће се и без заустављања возача на месту где
буду починили прекршаје.
То ће се радити тако што ће
им се на кућну адресу достављати снимци којима се
потврђује да су починили
прекршаје. Поред тога, стизаће им и позиви да плате
казне, или да, уколико су
прекршаје починила нека
друга лица у њиховим возилима, полицији доставе податке о њима.
Претходна акција „Блиц
маратон”, коју је саобраћајна полиција спровела 19.
априла, показала је да су возачи још увек у великој мери недисциплиновани, с обзиром на то да је тада откривено 3.127 прекршаја.

НА ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ

Посланици бирају
нове тужиоце

Избор првих људи у вишим и
основним јавним тужилаштвима у тридесетак градова
широм наше државе једна је
од тачака дневног реда седнице Скупштине Србије која је
заказана за четвртак, 11. мај.
Листе кандидата за ове
функције о којима ће се изјашњавати посланици поднела је Влада Србије, а међу
градовима који коначно
треба да добију шефове тужилаштава је и Панчево.
Подсећамо, на седници
Скупштине Србије одржаној
крајем прошле године изабрани су тужиоци у 52 тужилаштва у Србији, а у преосталим, међу којима су
Основно и Више тужилаштво у Панчеву, именовани
су тзв. вршиоци те функције.
Почетком прошле године
за челнике Основног и Вишег јавног тужилаштва у
Панчеву именовани су Бојан
Бојић и Александар Ђорђе-

вић. Пре тога, од јануара
2010. године, Више и Основно јавно тужилаштво у нашем граду водиле су Београђанке Гордана Чолић и Ана
Боровић.
Подсећамо, тужиоци обављају најважније и најодговорније функције у правосуђу. Они су овлашћени да руководе предистражним поступком, одлучују о почетку
кривичног гоњења осумњичених или одлагању тог поступка, спроводе истражне
поступке, закључују са осумњиченима споразуме о сведочењу и признању кривице,
подносе жалбе итд.
Кад се томе дода да припадници полиције не могу
да предузму ниједну радњу
док јавни тужилац то од њих
не затражи или је не одобри
уколико су је они иницирали, јасно је да су тужиоци
најважније карике у борби
против криминала.

Уколико неко има информацију да је негде почињено кривично дело, а то не пријави
полицији, биће ухапшен и завршиће у затвору.
Kрајем прошле недеље то се
десило једном таксисти из Врања. Он је лишен слободе и притворен због основане сумње да
не само да није пријавио човека
који је претходно убио две особе
већ га је својим возилом одвезао
с места злочина и оставио у
оближњем граду, чиме му је
омогућио да неометано побегне.
Због тога му је полиција најпре одредила дводневно задржавање у притвору, а онда га
је привела Вишем јавном тужилаштву. У кривичној пријави која је против њега поднета
он се терети за непријављивање кривичног дела и помоћ
починиоцу после извршеног
кривичног дела.
У Кривичном законику пише
да је кажњиво како непријављивање припрема за извршење
кривичног дела, тако и непријављивање самог извршења.
Непријављивање сазнања о
припремама за извршење кривичног дела док је могуће
спречити његово извршење
кажњава се новчано или једногодишњим затвором.

За ћутање и затварање очију пред припремама за кривично дело за које се може
изрећи казна од тридесет до
четрдесет година следи казна
од три месеца до три године
затвора.
Ово не важи само за лица
која су о кривичном делу или
припремама за његово извршење чула од брачних другова, браће и сестара и лица с
којима живе у трајној ванбрачној заједници.
У случају да неко има информацију да је почињено кривично дело за које се може изрећи казна од 30 до 40 година
затвора и то не пријави, биће
кажњен с три године затвора.

Кривични законик предвиђа казне и за службена лица
која су имала сазнања да су
њихови подређени починили
кривична дела, а то нису пријавили надлежнима.
Уколико је реч о кривичним
делима за која су предвиђене
казне од пет година па навише,
службена лица могу да буду кажњена затворском казном од
шест месеци до пет година.
Ако полицији није пријављено кривично дело за које
се може изрећи казна од тридесет до четрдесет година, биће одређена казна затвором од
једне до осам година. И у овом
случају важи да се наведене одредбе не односе на лица која су

о извршеном кривичном делу
чула од брачних другова, браће и сестара или лица с којима
живе у трајној ванбрачној заједници.
Што се тиче другог кривичног дела за које се терети ухапшени таксиста, а у питању је
помоћ починиоцу после кривичног дела, у члану 333 Кривичног законика пише да за то
може бити изречена казна од
три до осам година затвора.
Ту се наводи да је кажњиво
сакривање починиоца кривичног дела, средстава којима је
оно учињено, трагова кривичног дела или помагање починиоцу на било који други начин да не буде откривен.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

Када полицајци смеју да користе оружје
Када и у којим случајевима
полиција сме да користи службено оружје? „То је дозвољено само ако се коришћењем
других средстава принуде не
може постићи законити циљ у
извршењу задатка, као и онда
када је апсолутно нужно да
полицајац одбије истовремени противправни напад којим
се угрожава његов живот, или
живот другог лица.”
Овако гласи члан 124 Закона о полицији којим је регулисана употреба службеног
оружја. Синдикат српске полиције, иницијатор потписивања петиције са захтевом да
се промени више законских
одредби које се односе на рад
чувара реда, сматра да би и та
законска одредба морала да
изгледа другачије.
„Према предвиђеном законском решењу полицајац може
употребити ватрено оружје само у случају нужне одбране и
крајње нужде, тј. у истим
оним случајевима у којима то
могу учинити и сви грађани. У

чему је онда смисао постојања
полиције?”, пише у образложењу ССП-а.
Тај синдикат сматра да би
припадницима полиције требало дозволити да користе
службене пиштоље у више ситуација, као што су заштита
живота људи, спречавање бекства лица затеченог у вршењу

кривичног дела које се гони
по службеној дужности и за
које је прописана казна затвора у трајању од десет година
или тежа казна, у случају да
постоји непосредна опасност
по живот полицајаца.
ССП се залаже и за то да се
коришћење службеног пиштоља људима у плавим унифор-

мама дозволи и онда када је
неопходно спречити бекство
лица које је законито лишено
слободе, или лица за које је
издат налог за хапшење у случају непосредне опасности по
живот. Осим тога, полицајцима би требало омогућити употребу службеног оружја и онда
када су угрожени објекат, као
и једно или више лица која
обезбеђују.
Подсећамо, важећим законским одредбама је регулисано
да, уколико околности то допуштају и ако се не доводи у
питање безбедност људи и извршење задатка, полицајац
мора да пре употребе оружја
упозори лице на које ће пуцати. То ће учинити тако што ће
му најпре викнути: „Стој, полиција, пуцаћу”, а тек после
тога треба да испали упозоравајући хитац у ваздух.
О томе колико је ово апсурдно у време све већег криминала у Србији и све чешћих
напада на чуваре реда, није
потребно говорити.

САОПШТЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

МУП демантовао гласине
Не за ви сни син ди кат по ли ције саопштио је да је ових
дана добио допис из кабинета
ми ни стра уну тра шњих по слова у коме се напомиње да
су обезбеђена средства за исплату како зарада запослених, тако и свих других плаћа ња, ју би лар них на гра да,
социјалне помоћи и накнада
за долазак на посао и одлазак
с посла.
Тиме су, како се наводи у
саопштењу НСП-а, демантоване спекулације које су се
чуле ових дана о томе да министарство нема довољно

средстава за наведене исплате и да ће се то ускоро показати истинитим.
„Независни синдикат полиције се држи већ устаљене политике да у јавност излази искључиво са веро до стојним
информацијама, биле оне добре или лоше. Свесно или несвесно објављивање непроверених вести штети запосленима јер их доводи у заблуду
и уноси непотребан немир и
конфузију. Таква по литика
по јединих синдиката је на
крају крајева штетна и по њих
саме, јер се не може на дуге

стазе одржати. Апелујемо на
наше чланове да не наседају
на разне гласине по било ком
питању, већ да прате информације које руководство нашег синдиката објављује на
овом сајту и званичном налогу на ’Фејсбуку’”, пише у саопштењу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПОЗИВ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ,
ЈАВИТЕ СЕ
Износ сваке
појединачне
субвенције износи
50.000 динара
Да би се побољшао квалитет
ваздуха у Панчеву, градска
власт је издвојила два милиона динара из буџетског фонда
за заштиту животне средине за
субвенционисање грађана заинтересованих за гасификацију.
Износ сваке појединачне
субвенције износи 50.000 динара, а тај новац могу добити
наши суграђани који живе на
Миси, у Војловици, Тополи,
Горњем граду, на Стрелишту,
Старом Тамишу и у делу Месне заједнице Центар уколико
испуњавају одређене услове.
На првом месту, неопходно
је да станују у улицама с гасном мрежом чији је власник и
дистрибутер „Србијагас”, да су

потписали уговор о прикључењу објекта корисника система
на дистрибутивну мрежу тог
јавног предузећа током ове године и уплатили новац за куповину типског прикључка за гас.

ВРЕ МЕ ЗА ПЛА ЋА ЊЕ ПО РЕ ЗА
Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава физичка лица, пореске обвезнике који не воде пословне књиге, да у понедељак, 15. маја, доспева друга рата
за порез на имовину за 2017. годину.
Уплатнице са износом дуга су одштампане и достављене
обвезницима. Порески обвезници треба да благовремено
измире своје обавезе како би избегли покретање прекршајног поступка и обрачунавање и плаћање камате.

Они који испуњавају те услове, могу се обратити Градској
управи Панчева. Уз захтев за
субвенцију морају приложити
копију уговора са „Србијагасом” и фактуре коју је издало
то јавно предузеће, копију признанице којом се доказује
уплата за типски прикључак за
гас, личну карту и платну картицу за текући рачун.
Ове документе треба приложити у Градском услужном
центру (преко пута старе Поште), у затвореној коверти, на
адресу: Трг краља Петра Првог 2–4, Панчево, с назнаком
„јавни позив за суфинансирање трошкова прикључења на
гас”.

Иначе, субвенционисање
дела трошкова грађанима који
су заинтересовани за гасификацију предвиђено је стратегијом даљег развоја града. У
њој, између осталог, пише да
је неопходно смањити загађења ваздуха до којих долази у
зимским месецима. Мерни
уређаји тада у ваздуху региструју повећане концентрације загађујућих материја због
великог броја оних који се
греју на угаљ и дрва.
Понуда за субвенционисање
дела трошкова грађана који су
одлучили да пређу на гас важи
док се не потроши новац обезбеђен за ту намену у градском
буџету.
М. Глигорић

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА У СТРЕЉАШТВУ

Још један Ђурђевдански турнир
Стрељачка дружина „Панчево
1813” одржала је у суботу, 6.
маја, традиционалан, двадесет
четврти „Ђурђевдански турнир” у гађању из ваздушне пушке, који је био намењен свим
Панчевкама и Панчевцима
који су желели да се опробају
у тој вештини.
Овог пута на турниру је учествовало педесетак наших суграђана. Од једанаест пријављених екипа, највише успеха
имали су „Вељковићи” (Марина, Никола и Синиша Вељковић), који су одбранили прошлогодишњу титулу. Друго
место је заузео тим под називом „Непобедиви” (Живица
Димковић, Борис Драгојевић
и Сергеј Вукасовић), а трећа је
била „Перспектива” (Теодора

Кондић, Синиша Штампић и
Предраг Богатиновски). На

четврто место пласирао се
тим „Ракоњац – сениори” (Љу-

биша и Предраг Ракоњац и
Снежана Фодор), а пети су били „Калинићи” (Стеван и
Жељко Калинић и Никола Боројевић).
У појединач ној конкуренцији, после финалног меча,
три јум фо вао је Си ни ша
Вељ ко вић, ис пред Те о до ре
Кондић, Ма рине Вељ ко вић,
Алек се Ра коњ ца, Пре дра га
Бога тинов ског, Бо риса Драгојевића, Николе Вељ ко вића
и Ива на Бра ни са вље ви ћа,
који је до вео и две екипе из
Беле Цркве.
Свих осам финалиста освојило је и робне награде, а као и
сваке године, међу учесницима „Ђурђевданског турнира”
владала је сјајна атмосфера.
А. Ж.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Сусрет генерација у Глогоњу
У организацији Месне заједнице Глогоњ и истоименог
фудбалског клуба из тог места, и ове године је одржан
традиционалан „Првомајски
турнир” у малом фудбалу.
На такмичењу је учествовало
дванаест екипа, подељених по
генерацијама које су наступале
за ФК Глогоњ у последњих тридесет година, почев од генерације 1969. Турнир је трајао два
дана, а утакмице је пратило око
500 гледалаца. Највише су показали играчи екипе „Генерација 98”, који су у финалу савладали „Генерацију 93” са 7:2.
Победнички тим је добио пе-

ИЗВИЊЕЊЕ
Текст „Када је дозвољено снимати децу”, објављен у прошлонедељном броју „Панчевца”, не односи се
на Предшколску установу „Дечја радост” у нашем граду. Извињавамо се руководству те установе уколико су запослени у њој имали проблеме због тога што у тексту није прецизирано о коме је реч.
Редакција „Панчевца”

хар, а по завршетку турнира све
екипе су заједничке наставили
дружење. Утакмице су судили
Марјан Каранфиловски и Ненад Спасић.
– Наставили смо дугу традицију одржавања турнира и
лепо је видети и окупити све
генерације ФК-а Глогоњ на
једном месту. Захвалио бих
свим учесницима и спонзорима турнира и очекујем да се и
следеће године поново окупимо у истом саставу – рекао је
председник ФК-а Глогоњ и организатор турнира Саша Веселиновић.
За „Генерацију 93" играли
су: Коврлија, Ангеловски,
Илић, Вуков, Стошевски, Спасевски, Думитров и Николић,
а тим „Генерације 98" сачињавали су: Тома, Веселиновић,
Милошевски, Дачић, Ђорђевић, Николић, Милићев, Ћирика и Цицварић.
A. Ж.

„Крив је ветар” Наташе Драгнић
Група младих људи из
Минхена, у намери да припреми комад за аматерско
позориште, проводи неколико недеља у једном малом месту на мору. Стефан,
амбициозни аутор комада,
са својом девојком Барбаром. Антон, редитељ, који
све ставља на једну карту.
Михаел, харизматични студент германистике; Катрин,
студенткиња уметности, тајно заљубљена у Михаела и
опседнута тиме да у сваком
тренутку на носу има наочаре. И Лиза, студенткиња медицине, која ће на овом путовању одустати од своје уобичајене повучености. Трупа започиње пробе новог
комада и наизглед све тече
по плану. Онда их изненађује јака олуја и нико није
поштеђен.

Ко сам ја и шта је живот?
Чему припадам? И да ли постоји само овај тренутак у
коме живимо? Питања која
себи постављају су им од егзистенцијалне важности, када дође време да се опросте
од острва и од мора.

Два читаоца који до среде, 17. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који
вам се од наведених ликова највише допада и зашто?”, наградићемо по једним примерком књиге „Крив је ветар” Наташе
Драгнић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Књига огледала” Е. О. Кировица
Питер Кац има иза себе дугу
каријеру у једној од најпознатијих књижевних агенција у Њујорку и после неколико стотина прочитаних рукописа скоро ништа не може
да га изненади. Али недовршени рукопис који је почео
да чита заинтригирао га је
још од првих редова и он одмах схвата да није у питању
прича као и свака друга.
Писац, извесни Ричард
Флин, тврди да зна истину о
чувеном убиству које се догодило пре тридесет година,
када је на Бадње вече 1987.
године под неразјашњеним
околностима убијен Јозеф
Видер, харизматични професор психологије на Принстону. Уверен да у рукама
има потенцијални бестселер, Кац успева да уђе у траг
аутору, међутим, открива да

је овај на самрти и да је остатак рукописа немогуће пронаћи. Крените на путовање у
дубине људске психе... Сећање може бити кључ врата која воде до истине, али и опасно оружје које мења прошлост у несигурној и честој
варљивој игри огледала.

Два читаоца који до среде, 17. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како сећање утиче на наше животе?”, наградићемо по једним примерком „Књиге огледала” Е. О. Кировица. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

За све крива,
у све се меша
У прошлом броју нашег листа питали смо вас које су
најчешће тајне младих.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Ко је Алиса” Т. Р. Ричмонда за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Млади данас немају тајне. Читав живот им је на
’Фејсу’, ’Инстаграму’, ’Твитеру’, ’Јутјубу’... ко на тацни.”
063/1191...
„Тајна је у коју ће се тачно
земљу иселити кад заврше
школовање
у
Србији.”
064/3665...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање од чега траже спас.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Спасавање” Николаса Спаркса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Тражим спас од оне што
је за све крива и у све се меша. Ако ме разумете. Ух!”
064/2805...
„Од оних што траже паре
на зајам, па не враћају. И од
оних што нуде паре на зајам, па те ошишају. Ако баш
морам да бирам, пре ћу трпети паразите него ове што
нуде кредите.” 060/6630...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА фабија,
2001. 1,4 elegance,
лимузина, бензин,
гас реатестиран.
064/154-71-97.
(СМС)
ОДЛИЧАН ауди А 3,
1.9, турбо дизел, регистрован. 069/744286. (4712)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000 км.
063/892-08-35.
(240180)
ПЕЖО 106. 1996. годиште, власник пет
година, тек регистрован, велики сервис,
оригинална километража, 850 евра.
069/251-19-55.
(240306)
ЈУГО корал ин Л,
2004. годиште,
60.000 км, 1124 цм³.
60 кс, истекла регистрација. 063/86211-70. (240263)

ДАЧИЈА сандеро +
бензин, плин, атестиран, кука атестирана, 2008. годиште,
2.050 евра. 064/88241-35. (240259)
ЗАСТАВА 101, скала
55, 2007. годиште,
бензин, гас, нерегистрован. Тел.
065/886-62-25.
(240287)
ДАЧИЈА логан караван, 2009. годиште,
бензин-метан, одличан, 2.500 евра. Драган, 063/779-60-14.
(240297)
ФОЛКСВАГЕН поло
1.4 ТДИ, 2000. годиште, сервисиран, регистрован до маја
2018. 063/472-433.
(240341)

ОПЕЛ астра 1.7 дизел, лимузина 2001.
годиште, регистрован, власник.
064/188-58-03.
(240320)
ФОРД мондео 2006.
прва боја, сервисна
књижица у супер
стању. 013/348-453.
(240345)
ОПЕЛ вектра, хаварисан, на продају,
1990. годиште, 1600
кубика. Тел.
064/438-54-15.
(240409)
ПРОДАЈЕМ фијат
пунто 1.2, 2003. годиште. Тел. 063/325972. (240413)
ФОРД фијеста 2003.
годиште, регистрован до фебруара
2018, бензин, 1.4,
звати после 16 сати.
062/590-119. (24044)
РЕНО твинго, фул
опрема, алу фелне,
добро стање, 900
евра. 065/989-08-30.
(240550)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо
фреоном дигиталном
машином, комплетно
са заменом уља и УВ
бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(240470)
ПРОДАЈЕМ аутоприколицу, носивости 750 кг, поцинковану, није регистрована. 064/251-03-57.
(240475)
ПРОДАЈЕМ рено
клио 1.5 ДЦИ, 2006.
годиште, мало вожен, старија жена
возила.
064/137-47-89.
(240487)

ОГЛАСИ

СИТРОЕН ксара пикасо, 1.6 ХДИ, 2005,
у добром стању.
065/377-15-70.
(240509)
СТИЛО 1.9, ЈТД,
2003. троје врата,
неисправан мотор,
оцарињен, комплет
или у деловима.
064/130-36-02.
(240518)
СТИЛО 1.9, ЈТД,
2004, караван,
180.000 км, фул
опрема, на име, повољно. 064/130-3602. (240518)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиђет, 2006, петора врата, 96.000
км, власник.
064/130-36-02.
(240518)
ПРОДАЈЕМ форд,
плин, бензин, није
регистрован, повољно. 065/184-10-57.
(240546)
ХЈУНДАИ, елантра
1.6, 2004, дуго регистровна, добро стање, 1.800 евра фиксно. 065/989-08-30.
(240500)
ЈАМАХА мажестик,
125 цц, 2002, екстра
стање, 750 евра фиксно. 065/989-08-30.
(240550)
ФИЈАТ добло 1.9 Д,
одлично стање, 2003,
166.000 км. 065/36250-00. (240587)
ФИЈАТ стило караван, 1.9 ЈТД, 2003.
годиште. 065/258-3065. (240612)
ВОЗИЛА
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КУПУЈЕМ томос аутоматике и АПН, исправне, неисправне.
064/171-22-13.
(240588)
МАШИНЕ

БАЛЕРИНА, олт шпартач, четвороредни,
прскалица, морава
440 л. Тел. 063/87932-57. (240595)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. Тел.
065/377-15-06.
(240331)
ИЗДАЈЕМ гаражу,
Ослобођења 64.
061/660-22-01.
(240436)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ
боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28, 353-463.
(240478)
ТВ половни, 37, 55,
72, замрзивач горење, усправан. 348975, 066/348-975.
(240354)
ПОВОЉНО продајем
шок комору, ламинатор frič rolfix 600,
пекарска колица.
065/362-50-00.
(240585)

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (239)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(240350)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ летве за
кров, хармоника
врата, шиваћу машину – старинску.
064/664-85-31.
(СМС)
ТОВНИ пилићи, уређени, по поруџбини,
доносимо кући.
063/315-381. (СМС)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде, гелендери,
алу, пвц столарија,
превоз.
063/801-84-76,
065/801-84-76
(239093)
ХИТНО продајем
равне шиваће машине за текстил, јуки.
064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239749)
ТРПЕЗАРИЈСКА гарнитура, пуно дрво,
витрина трокрилна.
061/188-29-72.
(240203)
БЕТОНСКИ блокови
9, 12, 20, 25 ширине,
по 30, 38, 46, 66 динара. Могућ превоз.
„Луна Плус”,
Црепаја.
069/275-73-94.
(240193)
ПРОДАЈЕМ лек „pradaksa” купљен у апотеци „Фабег”, имам
рачун 3.800 динара.
060/355-50-20
(240107)

ХИТНО два нова кауча, 180 евра, бојлер,
старинска витрина,
орман. 064/154-2582. (240249)
ТРОСЕД, дрво, расклапа се, столице,
барок округле, сто
100 х 50 х 50; ТВ 37,
два телефона – немачки. 063/386-323.
(240236)
ПРОДАЈЕМ очуван
полован намештај и
белу технику за комплетно уређење станова. 061/641-30-36.
ПРОДАЈЕМ саламорезницу, полице,
фрижидер, столове,
повољно. 064/32406-99. (240261)
ПОВОЉНО продајем
бетонске плоче за
ограду. Тел. 013/332275. (240281)

АРМАТУРА-руска фи
12 мм х 4 м, пластична бурад за комину.
Тел. 063/355-932.
(240304)

ТОПЛОТНЕ пумпе
(70 – 350 м2), најекономичнији вид грејања. Гаранција.
062/118-26-81. (240)

АМЕРИЧКИ двокрилни плакар, дужина 2.03 цм, ширина 65 цм, две боје
браон-крем.
064/319-29-79.
(240318)

ПРОДАЈЕМ фабричку металну вагу, дечје бицикле, кукуруз,
сунцокрет.
013/633-015,
063/278-519.
(240313)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ два
алуминијумска резервоара од 700 и
100 литара. Тел.
062/431-227.
(240329)

БИБЕР цреп, стара
цигла, велики формат и греде на продају. 061/114-47-67.
(240326)
ПУМПА за наводњавање 2 кв, на бензин,
томос и прекрупарукруњач. 064/164-7766. (240347)
ПРОДАЈЕМ метална
врата за гаражу 235
х 202 цм. 063/472433. (240341)
ПРОДАЈЕМ кафански инвентар.
062/150-50-32.
(240344)
ПРОДАЈЕМ тросед и
фотељу. 064/293-4515. (240363)
ЗАМРЗИВАЧИ, фрижидери, веш-машине, шпорети.
065/665-75-10.
(240369)
ПРОДАЈЕМ одличну
стару грађу различитих димензија и црфеп. 064/668-97-86.
(240376)
ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе, аспиратор,
судоперу и кауч. Тел.
013/315-387.
(240378)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто,
столице, кревет, витрина, ормани, теписи, чивилук. Тел.
354-079. (240400)
ПРОДАЈЕМ повољно
намештај из трособног стана, због селидбе. 063/173-6355. (240420)

РАСАД: пикирани,
10 динара, 7. јула 64.
064/080-86-99.
(240433)
БАГРЕМОВА дрва на
продају. 064/357-8208. (240433)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
3.500, кревети од
9.000, угаона клупице од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(240438)

ПРОДАЈЕМ хоблерицу и полирку за паркет. 064/203-84-63,
013/633-607.
(240442)
ПРОДАЈЕМ јариће.
065/688-86-30.
(240451)
СВИЊЕ, прва класа,
електромотор 30 кв,
циркулар 4.5 кв. Грозде, 064/298-89-23.
(240459)
КАЉЕВЕ пећи, три
комада, демонтиране
рустичне. 062/303304. (240461)
КРИБИ, трпезаријски
сто, столице, терасни
сто, столице, фотеље,
тепихе, пегле, судове, ново. 064/955-5185. (240455)
КЛАВИР чајка, 750
евра. 069/369-69-93,
353-364. (240482)
ПРОДАЈЕМ бицикл
немачки, алуминијумски, и орахове даске, суве. 064/13747-89. (240487)
ДЕТЕЛИНА балирана, нова, на продају.
060/444-55-01.
240527)
НА ПРОДАЈУ калдрма, цигла и преостала дрва. 064/503-3135. (240523)

КОРИШЋЕНИ дрвени прозори, већих
димензија, једнокрилна балконска
врата, повољно.
062/121-01-48.
(2405049
ПРОДАЈЕМ старинску белу комоду са
огледалом.
063/314-877.
(240513)
ВЕШ-МАШИНЕ на
продају, индесит и
ардо половне.
063/158-27-50.
(240519)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, дрвена врата
улазна, дрвена врата
собна, ПВЦ врата улазна. 064/139-04-48.
ВЕШ-МАШИНЕ горење, канди, фаворит,
комбиновани фрижидер, ТА пећ 3,5 кв,
телевизор 51 цм, угаона гарнитура, двосед, тросед, француски лежај, шиваћа.
Тел. 063/861-82-66.
(240493)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач
сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост+регал,
сто+столице, спаваћа соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно...
063/107-78-66 (4712)
ЗБОГ селидбе хитно
полован намештај,
Ул. Стојана Новаковића бр. 2. 251-7110. (240540)

ТРЕНАЖЕР, фотеља,
бицикл 18 брзина,
мешалица бетон.
069/213-97-37.
(240539)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000, нова. 371568, 063/773-45-97.
(240539)
ПОЛОВАН намештај,
бела техника са доставом, имамо све од
игле до локомотиве.
061/317-07-67.
(240562)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: кокошке,
пилиће, патке, пачиће, ћурке, ћуриће.
063/894-84-23.
(240586)
ПОЛОВАН намештај,
ормани, комоде, судопера – због селидбе, повољно.
065/362-50-00.
/240585)
ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, бибер цреп,
преостало огревно
дрво, продајем краве
и стајско ђубре, чистим олуке, услужно
кошење тримером.
063/711-77-54.
(240566)
ПРОДАЈЕМ замрзивач, тросед и двосед.
064/152-16-33.
(240598)
ПРОДАЈЕМ микро
чиваве, снежно беле
боје и голд. Изузетно
лепе. 064/970-37-20.
(240593)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, комбиновани
фрижидер, шпорет
електрични мини.
064/129-73-60,
013/346-790.
(240594)
ФРИЖИДЕР комбиновани 255 л. Тел.
064/057-37-55.
(240603)

ПАНЧЕВАЦ

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(239161)
КУПУЈЕМ полован
намештај, сво остало
покућство, договор.
Тел. 061/641-30-36.
(240253)
КУПУЈЕМ гвожђе,
алуминијум, бакар,
месинг, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93.
(240289)
КУПУЈЕМ гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
крека-весо, шпорете
и остали отпад.
061/322-04-94.
(240289)

КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, телевизоре.
061/206-26-24.
(240289)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере и остало.
064/484-13-76.
(240289)
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете, старо
гвожђе, добро плаћам. Златко.
061/144-82-80.
(240556)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ГОСТИЉЕ, 11 км од
центра Златибора, на
продају викендица и
11 ари плаца, цена
12.000 евра. Тел.
063/892-38-21.
(СМС)
КУЋА на продају, са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(239130)
ЊИВА, 33 ара, Скробара, пут за Црепају,
2.800 евра.
065/852-71-99.
(239756)
КУЋА, Панчево, Цара
Душана 59, 130 м2,
75.000 евра.
063/105-05-42.
(239757)

ХИТНО продајем
спратну кућу у Јабуци, нова градња,
220 м2, усељива.
064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239798)
ПЕЛИСТЕРСКА, 40
ари, зона град, могућност парцелисања, струја, вода.
065/630-59-25.
(239559)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у Качареву, усељиву, цена договор.
062/893-26-90,
013/601-472.
(239369)
КУЋА, нова Миса,
240 м2, на 2.3 ара,
три нивоа, близина
„Петар Пан” вртића,
предато за легализацију, 57.000,
договор.
063/826-97-09.
(239842)
КУЋА у Омољици,
120 м2, 9 ари плаца.
060/619-32-22,
062/195-33-35.
(239849)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 8 ари,
Козарачки просек.
Тел. 060/601-60-23.
(240217)
ПРОДАЈЕМ плац на
старом Баваништанском путу, 9 ари.
063/286-743.
(240207)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2.
060/562-62-96.
(240270)
ПЛАЦ у Омољици са
започетим објектом.
Власник.
064/260-05-34.
(240272)

ПРОДАЈЕМ кућу са
одобрењем за градњу и плаћеним опремањем земљишта.
Цара Душана 14.
063/837-91-30.
(240180)
ПРОДАЈЕМ њиве у
потезу арвеница к.о.
Панчево, цена 3.300
евра/кј. 064/198-4646. (240254)
ПРОДАЈЕМ плац,
Миса, дозвољена
градња. 064/866-2336. (240269)

КОТЕЖ, новија градња, 160 м2, 3 ара,
грејање, 70.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
МАРГИТА, почетак
100 м2, 1.5 ар, без
улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
ПЛАЦ, Баваништански пут 9,5 ари, бунар, под воћем,
5.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЦЕНТАР, две комфорне куће на једном плацу. Продаја,
замена, заједноодвојено. 063/320618. (240220)

ПРОДАЈЕМ кућу,
власништво, ради
исељења из земље,
550 м2, са помоћним
објектима, Баваништански пут, поред
кафане „Лала”, може
замена за стан, уз
доплату. Тел.
063/843-24-06, Тел. у
Бечу: 0043-67761764-684. (240022)
НА ПРОДАЈУ башта
6 ари, Новосељански
пут. Тел. 063/865-8077. (240228)
ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем, 24 ара, може за привредну делатност, Војловица,
Јаношикова 141, договор. 061/194-4710. (240233)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викендица 25 м2,
помоћне просторије
64 м2, све легализовано, на 14 ари воћњака и баште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(240231)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу са
воћњаком, Војловица, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(240240)

СТРЕЛИШТЕ, фиксна
локација у насељу,
приземна нова укровљена, укњижена кућа 155 м2 бруто,
укњижена, 1/1 власник, плац 4 и 3 ара,
ограђен. Струја, вода, канализација за
сваку препоруку.
063/637-673.
(240309)
ПРОДАЈЕМ кућу на
новој Миси и подне
керамичке плочице.
064/221-36-12.
(240311)
КУЋА, Стрелиште, 70
м2, помоћне просторије, 45 м2, велики
плац, могућа замена
за стан уз доплату.
066/351-808.
(240312)
ПРОДАЈЕМ викендицу са 10 ари, воћњака према Иванову,
до пута. 064/037-1121. (240323)
ПРОДАЈЕМ мању кућу, Баваништански
пут. Тел. 063/826-4391. (240393)

ПРОДАЈЕМ кућу са
локалом на Тесли,
300 евра по квадрату. Може замена
стан уз доплату.
064/849-94-07.
(240337)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, 29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80.
(240336)
НОВА кућа 180 м2,
са три стане, без улагања. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(240359)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће, посебно,
заједно за стан.
064/986-21-74.
(240394)

КУЋА на продају, нова Миса, код школе
и амбуланте. 373154, 063/824-63-51.
(240366)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до
асфалта, трофазна,
бунар, воће.
064/493-00-47.

ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица, 6 ари плаца. 064/168-84-32,
013/618-652.
(240374)
ВИКЕНДИЦА, Поњавица, 17 ари воћњака, кућа 66 м2.
064/384-48-40.
(240381)

ПРОДАЈЕМ плац под
воћем, 14,37 ари у
Панчеву. 063/245225. (240408)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари,
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(240419)
ПРОДАЈЕМ плац 20
ари на Девојачком
бунару, повољно.
064/129-15-35.
(240423)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, Улица Петра Драпшина, 17
ари, власник, 1/1.
064/370-79-47.
(240415)
ГОРЊИ ГРАД, две
куће, одличне локације, договор.
063/720-55-66.
(240427)
ТОПОЛА, 150 м2, три
стамбене јединице, 9
ари, сређена, 34.000,
договор. „Олимп”,
351-061, 063/274951. (240445)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. Агенција „Гоца”,
063/899-77-00.
(240450)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, уређена, вода, струја, купатило, асвалт, усељива. Повољно.
063/832-50-97.
(240453)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 113 ари, до пута,
ширина 33, грађевински, 52.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(240405)
ЦЕНТАР, 80 м2, 3 ара
код старог СУП-а,
добра локација,
77.000. 332-031,
063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(240405)
ДОЊИ град, кућа са
два стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97.
(240466)
ТЕСЛА, 61 м2, двособан, новија приземна, 33.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(240469)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(240469)

ПЛАЦ 28 ари, 15 метара ширине, дозвољена градња. Власинска улица.
064/866-25-18.
(240502)

ПЛАЦ, стара Миса,
Банијска, 11,3 ара,
23.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (240496)
НА ПРОДАЈУ плац у
викенд насељу пре
Долова. 060/022-6045. (240571)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2, на 10
ари, 41.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (240496)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал
30 м2, на 7,29 ари,
32.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(240496)

ЛЕПА, нова трособна
кућа, Сибница, 10
ари ограђено, воће,
договор, 35.000 евра.
345-534,
064/246-05-71.
(240391)
ВИКЕНДИЦА у Песку, сређена, легализована, повољно,
вреди погледати.
063/505-830.
(240361)
ПЛАЦ на продају, 5
ари, иза Тмушића,
дозвољена градња.
064/128-27-70.
(240397)

ПАНЧЕВАЦ

СТАРЧЕВО, лепа,
91 м2, 6,6 ари,
главна улица,
24.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(240469)

СТАРИ бувљак, две
куће, 32.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
ПРОДАЈЕМ кућу на
Котежу 1, кружни
ток, без посредника.
064/128-38-95.

ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац 3 ара,
фронт 17 м, 8.000
евра. 069/213-97-37.
(240534)
ПРОДАЈЕМ плацеве
4,7 ари, 6,2 ара и 9,4
ара, Баваништански
пут 20. Тел. 066/312882. (240543)
КУЋА, Тесла, екстра
лоакција за бизнис и
становање.
063/329-464,
060/001-050.
(240545)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, 8 ари, Омољица, за гарсоњеру
Панчево.
061/629-21-90.
(240546)
КУЋА, гаража, помоћни објекти, воћњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18 е.
065/251-56-89.
(240548)
ВЕЛИКИ избор некретнина, плацева,
кућа, станова, локала. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4712)

БЛИЗУ центра, 16
ари, кућа, само
15.000. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”.
(4712)
НОВОСЕЉАНСКИ,
28 ари, 8.000; Београдски, 16 ари,
9.000. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”.
(4712)
ПЛАЦ на продају у
Старчеву, вода, ограђен, повољно.
060/022-60-45.
(240571)
КУЋА 60 м2, све ново, три ара,
19.000 евра,
стара Миса.
061/664-396.
(240584)
КУЋА 80 м2, 3 ара,
комплет адаптирана,
23.000, Миса.
061/664-39-26.
(240584)

ДЕО куће са посебним улазом и двориштем, 50 м2, 2 ара,
12.000 евра, Козарачка. 061/664-3926. (240584)
ВИКЕНД кућу са 6
ари плаца, на Кудељарцу, продајем или
мењам за стан у Панчеву. 064/320-80-98.
(240587)
ПРОДАЈЕМ 50 ари
грађевинског земљишта, северна инд. Зона, поред асфалта,
струја, вода, 8.500
евра. 063/894-84-23.
(240586)
КОД Турске главе,
кућа преправљена у
два локала, дворишни стан, 2 ара, само 52.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240589)

КНИЋАНИНОВА 33,
кућа 100 м2, дворишни стан 40 м2, 5
ари, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240589)
ПЛАЦ, 6 ари, озидан
подрум 120 м2, стари
ПИК „Тамиш”.
065/366-32-33.
СТАРЧЕВО, продајем кућу, две стамбене јединице, папири
1/1, могућност куповине на кредит.
062/512-475.
(240606)

ПАНЧЕВАЦ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

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

СТРОГИ центар, 2.0,
50 м2 +8 м2, ЦГ, простран и светао, реновиран, без улагања.
Цена договор. Без
посредника.
062/286- 519. (СМС)
СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323584. (234515)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
шири центар, без посредника,
19.000 евра,
могућ договор.
060/034-74-33.
(239043)
ШИРИ центар, нови
станови, 48 и 28 м2,
одмах усељиви.
063/208-352.
(239275)
ДВОРИШНИ стан, 30
м2, на Тесли,
повољно.
063/738-58-02.
(239491)
МИСА, 50 м2,
18.000; 57 м2,
70 м2.
063/377-835.
(239498)
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МЕЊАМ викенд-кућу и реновирану гарсоњеру за стан. Тел.
064/992-25-79.
(240212)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1 или мењам за Врњачку Бању. 064/235-69-32.
(240216)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру.
064/927-53-03.
(240187)
СТАН, центар, I
спрат, погодан и за
пословни простор,
договор. 065/849-0938, 061533-27-40.
(240265)
ОДМАХ усељив стан,
Тесла, 52 м2, IV
спрат, 25.000 евра.
Хитно. 064/444-4290. (240266)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, башта, гаража, укњижен, 17.500.
064/938-41-99.
(240280)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 55 к вм,
новија градња, I
спрат, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III,
тераса, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 25.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 35.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(240274)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, III реновиран, усељив,
27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, двособан, 55
м2, V, лифт, ЦГ, реновиран, 32.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(240274)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 30 м2, на
Стрелишту. 013/321338, 068/524-52-99.
(240244)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(240245)
ПРОДАЈЕМ стан 52
м2, Котеж 2, повољно. Тел. 062/445-614.
(240246)
ПРОДАЈЕМ или мењам стан за већи,
Котеж 2, 50 м2, влансик. 063/873-03-60.
(240293)
АМЕРИЧКА зграда,
центар, продајем
двособан стан, други
спрат, 36.000 евра.
062/361-676.
(240302)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан, 70 м2, Војловица, багат машину, фото-апарате,
очуване. 064/212-3294. (240324)
ДВОСОБАН стан у
центру, 52 м2, трећи
спрат, ЦГ, реновиран, 39.000 евра.
063/546-653.
(240332)
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ТЕСЛА, код мини
Максија, продаја
паркинг места или
цела парцела, око
150 м2, цена 1.390
евра. 061/324-40-85.
(240392)
САЛОНСКИ стан, 98
м2, сређен, Доњи
град, гаража, подрум. 064/153-14-03.
240353)
НОВ, ексклузиван
стан, 96 м2, са великом терасом, комплетно опремљен за
становање,
на продају.
Лава Толстоја 20-а,
„Кутко”.
063/693-39-44,
063/313-844. (ф)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Содара, 57 м2,
ЦГ, IV/X спрат, власник. 065/227-67-26.
(24035)
ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.500
м2, шири центар,
20.000; центар
15.500. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(240353)
ТЕСЛА, Дис, 46 м2,
једноипособан, тераса, усељив, 26.500,
договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(240353)
ТЕСЛА, код мини
Максија, изузетан
двоетажни стан, I,
ЦГ, нов, 115 м2, паркинг, гаража, врт.
95.000 евра. Власник. 061/324-40-85.
(240392)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
37 м2, центар, Котеж
2, 26.500, Миса, нов,
22.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(240353)
ДВОСОБАН, 49 м2,
Стрелиште, 22.000
евра; Котеж. Миса,
54 м2, нов, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(240353)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40 м2, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(240359)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50 м2, двособан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (240359)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, нижа
спратност, ЕТ,
24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240359)
ТРОСОБАН, 83 м2,
две одвојене спаваће
собе, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (240359)
НОВА МИСА, 46 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (240359)

СОДАРА, двособан,
54 м2, ЕТ, 26.500,
сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240359)
ЗА НАШЕ пензионере! Комплетна организација пословања
за доживотно издржавање, купопродаја
ваше некретнине са
вашим плодоужитком (остајете у стану). Пуна правна сигурност. „Елпис” асоцијација за помоћ
старијим лицима.
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85.
(240392)

ТЕСЛА, трособан, IV,
61, 30.000; центар,
трособан, II, 78 м2,
38.500. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”. (4712)
ТЕСЛА, двоипособан,
новоградња, гас, тераса, остава, усељив.
069/822-48-24. (240)
ТЕСЛА, дуплекс, новоградња, ЦГ, двостран, тераса, 90 м2.
069/822-48-24.
(240377)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, Цвијићева,
новоградња, поткровље. 069/822-48-24.
(240377)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 66 м2, две терасе, једноипособан,
45 м2, функционалан. 064/133-54-18.
(240361)
СТАН, нова Миса, 68
м2, 28.000. 063/88685-21. (240368)
КОМФОРАН двособан стан, 48 м2, зграде Тип Станко, ТА
пећ, каљева пећ, клима, подрум. Тел.
064/276-03-14.
(240375)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Тесла, ВП, празан,
комплетно реновиран; центар, I, 40,
прелеп, само
29.000. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”.
(4712)
ДВОСОБАН, Стрелиште, 24.000, сређен,
ЦГ, 21.000, ВП,
ТА. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”. (4712)
ГАРСОЊЕРА, центар, II, фул, намештена тераса, вреди
погледати, нова.
(67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (4712)

КУЋА, 4 етаже, паркинг, три спаваће,
два купатила, гас.
069/822-48-24.
(240377)
ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
Доњи град, сређен,
изолација, 24.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (240399)
СТРОГИ центар, двособан, две терасе, I
спрат, идеалан за
канцеларију, ординацију. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (240399)
ДВОСОБАН, Стрелиште, I спрат, ЦГ,
30.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(240399)
ДВОИПОСОБАН, алу
столарија, две терасе, кухиња, одмах
усељив, ЕГ, 35.000
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(240399)

ДВОСОБАН, ЦГ, Нови свет, 55 м2, тераса, 32.000 евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (240399)
ДВОСОБАН, Котеж
2, тераса, 30.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (240399)
ЗА НАШЕ ПЕНЗИОНЕРЕ. Бесплатне
стручне радионице
са темом. Сигурнија
и достојанствена старост. Коришћење
правно-техничких
могућност за унапређење вашег материјалног стања. Позовите и закажите ваш
термин. „Елпис”, асоцијација за помоћ
старијим лицима.
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85.
(240392)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2, V, ЦГ,
31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(240445)
НОВА МИСА, 44 м2,
једноипособан, ВП,
ТА, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240445)
ТЕСЛА, 52 м2, двособан, IV, ТА, усељив,
21.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(240445)
ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан, сређен, усељив, IV, ЕГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(240445)
СОДАРА, 61 м2, двоипособан, комплет
реновиран, ВП, ЦГ,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240445)
ТЕСЛА, новоградња,
68 м2, III, ЦГ, трособан, 47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240445)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(240445)
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СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
комплетно сређен, VI
спрат, остава + подрум + тераса,
29.500 евра.
064/613-24-28.
(240446)
ДВОИПОСОБАН
стан, 78 м2, Стрелиште, IV спрат, лифт,
ЦГ, интерфон, рампа
за колица. 062/770540. (240447)
СТРОГИ центар, прелеп двоипособан, 63
м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (239978)

СОДАРА, леп двособан, 54 м2, I, ЦГ,
31.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (239978)
ДВОРИШНИ, 22 м2,
код Родића, струја,
вода, 8.000 евра.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(239978)
МИЛЕТИЋЕВА, двособан, 57 м2, тераса,
башта, гаража,
39.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (239978)
ЦЕНТАР, нов, 28 м2,
21.000; 57 м2, двособан, нов, 43.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(240450)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, стан до
Улице, 50 м2, двособан, хитно, 19.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (240450)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, 33.000,
договор; двособан,
33.000.„Гоца”,
063/899-77-00.
(240450)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан, хитно,
18.300; 40 м2, 22.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (240450)
ЦЕНТАР, 40 м2, једноипособан, нов,
28.000; 60 м2, двособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(240450)
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КОТЕЖ, 110 м2,
57.000; договор,
грејна 55 м2. „Гоца”,
063/899-77-00.
(240450)
ДВОРИШНИ стан, 26
м2, за реновирање,
10.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (240405)
ЦЕНТАР, 55 м2, ТА,
ПР, укњижен, 35.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”.
(240405)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, ЕГ, IV, квалитетно
реновиран, 36.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(240469)

КОТЕЖ 1, Радова
зграда, двособан,
сређен, 58 + Т, II,
37.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (240469)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2 + II, TA, ново
купатило, 22.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(240469)
ЦЕНТАР, двособaн,
51 м2, II, TA, сређен,
37.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (240469)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
I, TA, уредан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(240469)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 39 м2, ЦГ,
22.000. (49), „Мустанг”, 062/129-9467. (240469)
САМАЧКИ, приземље, 17 м2, ЦГ,
12.500. (49), „Мустанг”, 062/129-9467. (240469)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2,
III, плин, 31.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(240469)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
63,5 м2, изузетан,
власник.
063/391-277.
(240471)

СТАН, нова Миса,
две терасе, два подрума, 80 м2, цена
договор. Богдан,
063/164-47-06.
СТАН два нивоа, 124
м2, нова Миса, власник, 38.000 евра.
065/554-69-23. (240)
СОДАРА, двособан,
IV, ЦГ, 30.000; трособан, III, 42.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(240431)
СОДАРА, војне, леп
двоипособан, договор; двособан, ТА, II,
сређен, 36.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(240431)
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TEСЛА, двособан,
ЦГ, ВП, одржаван,
32.000; двособан, IV,
сређен, 36.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(240431)
ЦЕНТАР, 90 м2, V,
50.000; двособан, II,
ТА, 38.000; Стрелиште, троипособан,
III, ЦГ, сређен,
47.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (240431)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 43 м2, прелеп,
сређен, договор. „Весна 2”, 066/937-0013. (240477)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, 31.000; једнособан, 42 м2, ВП,
23.000. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(240477)
ПОТКРОВЉЕ, Миса,
100 м2, укњижено,
сива фаза, са свим
прикључцима.
065/333-55-25.
(240479)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2,
етажно грејање. Тел.
060/333-56-41.
(240485)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту, 44 м2, ТА,
II спрат.
069/304-78-85,
063/334-751.
(4712)
ПРОДАЈЕМ стан у
Тополи у кућу, 60 м2,
21.000 евра, власник.
069/663-773.
(240506)
ПРОДАЈЕМ стан 55
м2, Стари „Тамиш”,
14.500 евра.
060/067-7333.(240514)
СУПЕР стан, 45 м2 +
поткровље, 14.000
евра, Врдник бања.
064/958-49-19,
власник. (240521)
ЦЕНТАР, 2.0, I,
35.000, дворишно,
50, 18.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(240497)

КОТЕЖ 2, 2.0, ЦГ,
28.000; Содара, 1.0,
37, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(240497)
ЦЕНТАР, дворишни
до улице, 53 м2, гаража, реновиран,
32.000. (240496)
СТРОГИ центар, једноипособан 47 м2,
22.000; гарсоњера 28
м2, III, 18.500. „Перфект”, 064/348-0568. (240496)
ТЕСЛА, двособан, 57
м2, 32.000; једнособан, 36 м2, 21.500.
„Перфект”, 064/34805-68. (240496)
КОТЕЖ, двоипособан, 58 м2, 35.000;
једноипособан, 55
м2, 30.000. „Перфект”, 064/348-0568. (240496)
МАРГИТА, двособан,
56 м2, I, TA, реновиран, 36.000. „Перфект”, 064/348-0568. (240496)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, приземље,
двориште, 22.000.
„Перфект”, 064/34805-68.(240496)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2,
46.5000; двособан,
63 м2, 31.000 евра;
мањи троипособан,
58 м2, 30.500.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(240496)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, две терасе, IV, лифт, 33.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(240496)
ЦЕНТАР, двособан,
52 м2, ВПР, ТА,
31.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(240494)
КОТЕЖ 1, гарсоњере, II, III, 27 м2, ЦГ,
18.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(240494)
КОТЕЖ 1, двособан,
I, 50 м2, TA, 24.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (240494)

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, двособан, III, 57 м2, TA,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (240)
МАРГИТА, нов двоипособан, приземље, 55
м2, гас, 36.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (240)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
дворишни стан 60 м2,
Војловица, 16 м2, за
Теслу или Котеж 1,
гарсоњера Самачки,
35-50 м2, до 20 . Маја. Тел. 061/174-3498, после скајп
saša.škorić65 (240531)
ПРОДАЈЕМ локал 96
м2, стан 115 м2, центар, повољно.
064/329-48-40.
(240526
КОТЕЖ 2, четворособан, VI, 50.000, договор. (238), 064/66889-15. (240589)
ТЕСЛА, 47 м2, тераса, IV, 27.000, договор. (238), 064/66889-15. (240589)
ГАРСОЊЕРА, 25 м2,
III, 16.500, договор.
(238), 064/668-89-15.
(240589)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, 33.000.
(238), 064/668-89-15.
(240589)
ГАРСОЊЕРА, СРЕЂЕНА, Самачки, 17
м2, II, 12.500, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (240589)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (240589)
КОТЕЖ 1, трособан,
66 м2, ВПР, две терасе, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240589)
ТЕСЛА, стан 40 м2,
приземље, ЕТ грејање, реновиран,
22.500 евра.
063/329-340.
(240563)
ТЕСЛА, двособан
стан, 53 м2, I спрат,
ЦГ. 062/112-33-70.
(240577)
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ДВОСОБАН стан, 42
м2, Стрелиште, продајем/мењам за већи. 064/846-34-85.
(240879)
СТАН 151 м2, Котеж
2, тространо орјентисан, екстра повољно.
060/600-59-09.
(240596)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(240494)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(240496)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура Агенцији „Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15.
(240589)

ПОТРЕБНЕ некретнине у Панчеву и Београду за познате
купце. „Стан плус”,
рег. Посред. (069),
063/771-75-96.
(240565)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОСОБАН стан,
строги центар, ЦГ,
издајем. 064/154-7197. (СМС)
ИЗДАЈЕМ реновиран
стан, 47 м2, Котеж 2.
064/288-14-28. (СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у центру. 064/12838-95. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Содара,
приземље, кабловска,
интернет. Старијим
особама. 060/65659-18. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан намештен, 30 м2, Синђелићева 15.
065/629-36-65.
(240206)

ИЗДАЈЕМ два дворишна намештена стана, једноипособан +
гарсоњера,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(239899)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен
стан, реновиран, две
терасе, нова Миса,
100 евра + депозит.
064/458-94-96.
(240050)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње и купатила. 321-408.
(240183)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81,
063/245-225.
(240202)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на
Котежу 2. Тел.
064/672-11-74.
(240219)
НАМЕШТЕН једнособан, строги центар,
120 евра.
301-165.
(40229)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на
Стрелишту и центру.
060/721-21-04.
(240241)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2,
ЦГ. Тел. 061/656-9300. (240295)
ИЗДАЈЕ се једнособан намештен стан,
Котеж 2. Тел.
062/401-261, 401492. (240291)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен. 063/735-0040, 062/835-10-03.
(240271)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ,
кабловска, самици,
повољно. Тел. 378093. (240275)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, бесплатно, уз
мању помоћ старијој
особи. Тел. 062/208828. (240285)
ДВОРИШНИ стан, 30
м2, код Преображенске цркве, бесплатан
Wi–Fi. 062/801-5543. (240288)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, грејање
на гас. 064/472-8472. (240315)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Стрелишту.
060/643-60-30,
063/351-766.
(240317)
МАЊИ ненамештен
стан издајем.
062/158-10-78. (240)
ЦЕНТАР, издајем полунамештен стан,
ВП, ТА, телефон, интерфон, сређен.
013/251-01-65.
(240335)
ИЗДАЈЕМ дворишни
ненамештен стан, посебан улаз, сат. Карађорђева. 064/99413-16. (240330)
СОБУ издајем запосленом или пензионеру, центар.
062/377-345,
065/416-49-78. (240)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 40 м2, тераса,
клима. 013/232-1867, 061/254-17-08.
(240343)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН стан
за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15.
(240340)
СТАН за издавање на
Тесли. Тел. 063/84994-07. (240337)
СТАН 40 м2, издајем,
нов, ЦГ, интернет,
клима, телефон. Тел.
313-576. (240360)
ЈЕДНОСОБАН стан у
кући, Котеж 1, празан, ЦГ, тотал ТВ.
065/975-00-20.
(240370)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Тесла,
ТА, II спрат.
063/173-63-55,
063/392-355.
(240420)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Содара, II спрат. Тел.
063/524-642.
(240422)
ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни двособан
стан. 064/255-57-79,
064/193-56-16.
(240424)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,1 20 м2, са окућницом, у центру
Старчева. 063/502211. (240432)
ИЗДАЈЕМ нов ненамештен стан, 66 м2,
Ослобођења 64, 130
евра. 061/660-22-01.
(240436)
ИЗДАЈЕМ ненамештен једнособан
стан на Тесли, део
куће. 064/195-28-31.
(240440)
СОБА за самца, 80
евра, са храном. Тел.
311-406. (240483)

СТАН, нова Миса,
код ОШ „Свети Сава”, 36 м2, намештен,
грејање, интернет,
кабловска.
063/309-344.
(240484)
ИЗДАЈЕМ два стана,
близу бувљака, полунамештена.
064/137-47-89.
(240487)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан,
дворишни, у центру.
064/209-68-30
(240536)
ИЗДАЈЕМ леп, једноипособан стан на Кеју, центар. Тел:
063/168-43-22
(240537)
ИЗДАЈЕМ празан,
једнособан стан на
Содари, од 1. јуна.
060/162-66-05
(240498)
ГАРСОЊЕРА, намештена, центар, грејање, први спрат, паркинг, мирно место.
064/238-68-94
(240564)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у Самачком.
064/351-18-78
(240565)

ЈЕДНОСОБАН стан,
ненамештен,
за издавање,
центар. Тел:
061/142-23-69
(240581)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на новој Миси.
060/370-32-99
(240588)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру,
центар, одмах усељива, Wi-Fi, паркинг,
повољно.
065/691-88-23
(240575)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, шири
центар, 100 евра,
грејање гратис.
060/340-70-60
(240572)
НАМЕШТЕН двособан стан издајем, нова Миса, ТА, кабловска, интернет.
064/231-23-59
(240568)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА,
код Хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-4807 (240597)
ИЗДАЈЕМ велику собу, кухињу и трпезарију, већи једнособан стан у новој кући. 064/130-36-02
(240518)
ИЗДАЈЕМ мањи, намештен, дворишни
стан. 064/844-43-19
(240602)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, празан, 40
м2, 90 евра. Тел:
063/863-85-04
(204609)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 58
м2 у Сокачету.
063/665-226
(239287)
ИЗДАЈЕМ локал,
центар Стрелишта.
064/959-98-83.
(239452)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2 до улице, излог.
063/314-803.
(240238)
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ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, Трубач,
први спрат, 18 м2.
063/856-74-02.
(240305)
ИЗДАЈЕМ одличан
разрађен локал са
магацином за разнолику намену.
063/770-01-82.
(240399)
ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца,
на главном путу.
064/370-79-47.
(240415)
ИЗДАЈЕМ локал 70
м2, санитарни чвор,
може свака делатност. 064/137-47-89.
(240487)

ПРОДАЈЕМ и издајем локал на Зеленој
пијаци, 22 м2. Тел.
063/858-86-97.
(240610)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор 110 м2, Мите
Топаловића 10.
063/278-151.
(240387)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, локал од 39
м2, центар Стрелишта. 064/267-71-74.
(240346)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци.
063/808-58-16.
(240362)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 064/267-7217. (240367)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни
центар код Суда,
власник. 069/663773. (240506)
ИЗДАЈЕМ локал,
Цвијићева 14. Тел.
062/852-480.
(240528)
ИЗДАЈЕМ фризерски
салон, опремљен или
празан и локал празан, одмах усељив.
Центар. 064/283-4835. (240582)
ЛОКАЛ код Аутобуске, 20 м2, клима, решетка, тенда, 180
евра, плус депозит.
064/287-77-09.
(240579)
ИЗДАЈЕМ локал и
стан, центар
Стрелишта, у згради.
064/959-98-83.
(240590)
ИЗДАЈЕМ локал 110
м2, магацин 100 м2 и
канцеларијски простор. АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(240553)
ИЗДАЈЕМ локал 15
м2 у пролазу и канцеларију 25 м2. Војводе
Путника 29.
063/278-250.
(240553)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Пијацу. Близина три школе.
060/351-03-56.
(240592)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор погодан за
мешовиту робу, нова
Миса, Војвођанска
33. 064/319-76-67.
(240594)
ИЗДАЈЕМ локал
30 м2, у Др Каспиновића.
Тел. 063/198-41-25.
(240611)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на роштиљу
на ћумур, СТР „Идеал”. 063/855-65-56.
(239755)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН кувар/ица са искуством.
„Кафана са разлогом”, 064/060-50-50
. (СМС)
Потребна конобарица локалу
у Качареву.
Тел. 062/602-514.
(СМС)

ПОТРЕБНИ молери,
фасадери, стални
радни однос и помоћни радници.
065/228-78-66.
entercentar@gmail.com
(240542)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстори и раднице на
сендвичима и палачинкама. 063/82087-61. (239484)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем.
Локал у центру.
063/834-88-10.
(239871)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ
потребне раднице за
рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(239871)
„GARINЕLLO” Авив,
тражи искусну продавачицу за повремене и сталне послове. CV са сликом
послати на
fashion.form@yahoo.com
(ф)
ПОТРЕБАН пекар и
помоћни радник, CV,
слати на email: pekarasmiljanic@mts.rs
или поштом, ул. Иве
Курјачког 87, Панчево. (240204)
ПОТРЕБАН помоћни
радник (аутомеханичар) за рад у аутосервису на Баваништанском путу. Пожељно искуство.
066/004-810.
(240181)
ПОТРЕБНО је ресторанско особље за рад
у Црној Гори, пицамајстори, кувари, конобари, помоћно
особље. 064/290-4539. (240258)
ПОТРЕБАН пицамајстор. 062/301022. (240242)
ПОТРЕБНА продавачица за рад у пекари.
062/301-022.
(249242)
ПОТРЕБАН радник у
Омољици на кројењу
и паковању са и без
искуства. 064/14757-01. (240232)

ПЕКАР, искусан,
продавачица, трећа
смена, и радник на
пећи. 064/120-09-42.
(240296)
ПОТРЕБАН радник,
возач за рад у радњи
Погребно „Суза”,
Панчево. Доћи лично
од 7 до 14 сати, Улица Милоша Требињца 28. (ф)
ЖЕНСКОМ фризерском салону потребни фризери са и без
радног искуства.
061/130-08-43.
(240263)
ПРОДАВНИЦИ „Пловак плус” потребна
радник (мушкарац),
25-40 година, трговац-пецарош. Јавити
су у радњи, сваког
дана сем недеље, од
8 до 12 сати.
(240282)
ПОТРЕБАН мушкарац за рад у посластичарници „Голуб”.
Доћи лично, Жарка
Зрењанина 36, од 8
до 15 сати. (240396)
ШИВАРИ потребне
раднице са искуством. Тел. 069/23807-65. (240371)

ПОТРЕБНА чистачица за повремено
одржавање хигијене
у фирми. 366-888.
(240376)
ТРАЖЕ се кувари,
помоћни радник за
стално, и роштиљ
мајстор на дневнице,
Маринера Панчево.
069/822-48-23.
(240377)
ПИЦЕРИЈИ „Pizza
shop” потребна радница, припрема –
продаја. 064/555-3334. (240390)
ПОТРЕБНА конобарица, Бифе „Бољи
живот”. Тел.
065/521-47-96. (240)
ПОТРЕБАН радник,
рад у киоску.
064/213-10-49.
(240410)

ПОТРЕБНА конобарица, кафе „Picasso”
Панчево.
065/504-91-07.
(240452)
ПОТРЕБАН радник
за рад на бувљаку.
063/836-70-61.
(240402)
ПОТРЕБНА радница
за рад у продаји. Ресторан „Пилећи дућан”. 013/377-230,
064/643-41-22.
(240480)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панчева потребни водоинсталатери, армирачи,
тесари, зидари,
молери.
333-311.
(240534)

ПОТРЕБНЕ молерске, фасадерске екипе за сарадњу на пословима.
065/228-78-66.
entercentar@gmail.com
(40542)

ПОТРЕБАН столар,
радник за ПВЦ столарију и помоћни
радник. „Самиго инвест”, 312-729,
063/389-972.
(240551)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна мушкоженски фризер. Тел.
061/552-21-22.
(240491)
ПОТРЕБНА жена за
мужу три козе, добра
зарада + боравак у
бањи. 064/958-49-19.
(240521)
ЕСТЕТИК студио „Ружа” потребан мушкоженски фризер са
искуством. 063/80359-42. (240600)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ диспечери транспорта, одлично познавање енглеског језика и рада
на рачунару. CV
слати на
dispatchertransporta@gmail.com
(240573)

ПОТРЕБНА помоћна
радница са искуством за рад у кухињи. 060/093-17-09.
(240574)
КУВАР потребан ресторану.
064/126-83-53.
(240609)
ЛТР МАРКОВИЋ
Панчево, потребни
радници: грађевински лимар, монтажер
сендвич панела, помоћни радник. Информације на телефон 065/670-12-43,
сваког радног дана
од 8 до 16 сати.
(240607)
ПОСАО

ЧАСОВИ српског за
основце и средњошколце, припрема
пријемних и контролних.
063/737-63-96.
(4712/с)
РАДИМО: зидање,
бетонирање, поправке старих/нових кровова, разне изолације, брзо квалитетно.
013/664-491,
063/162-53-89.
(240237)
СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, попуст
ванградске, могућност радника.
064/482-65-53.
(237907)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(239513)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(240054)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
гуртне.
064/181-25-00.
(239873)

ПОТРАЖЊА

ДАЈЕМ приватне часове српског језика и
књижевности, основцима и средњошколцима. 064/033-57-43.
(СМС)
ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338.
(СМС)
КОМБИ превоз робе
и ствари, тура у Панчеву 1.000 динара.
062/ 890-58-18.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ мешалицу
за бетон, са превозом. 063/315-381.
(СМС)
ВЛАГА! изолација
влажних кућа. Машинско сечење зидова, постављање најсавременије изолације, 100% успешно.
Тел. 062/427-614.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-1173. (240235)
СЕРВИС телевизора,
разних електро-уређаја, ЦО2 апарата,
еутоелектричар,
уградња ауто-радија.
Дејан, 063/800-0196. (240301)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (244)
КОСИМ траву тримером, баште, воћњаке
и дворишта. Зоран.
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(239732)

РАДИМО старе и нове кровове, зидање,
бетонирање, фасаде,
итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36.
(240213)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(240241)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
адаптације, замена,
поправке, повољно.
013/331-657,
064/495-77-59.
(240234)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа:
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан,
063/865-80-74.
(240224)
МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша.
069/444-23-76. (240)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова, каљевих пећи.
063/155-85-95.
(240257)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(240258)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(240255)
ДРВОСЕЧА исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(240239)
ЕЛЕКТРИЧАР.
063/898-68-77.
(240294)

ОГЛАСИ

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде,
повољно. Пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(240307)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање мебл
намештаја, душека,
аутомобила. Наташа,
361-474, 066/361474. (240283)
ЧАСОВИ гитаре –
класика, рок староградска. Тел.
062/801-55-43.
(240288)
СПРЕМАМ куће и
станове, ако вам треба позовите.
064/278-71-20.
(240286)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49.
(240303)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (240325)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
преправке, поправке
купатила, славине,
одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(240327)
МЛАДА и одговорна
жена врши чишћење
станова, кућа, локала, брзо, педантно.
063/687-774.
(240348)
СЕЛИДБЕ, комби
превоз.
065/665-75-10.
(240369)
ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала
би децу. Повољно.
Тел. 063/731-65-10.
(240372)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 22 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (240380)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-81, 601-892.
(240382)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (240146)
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СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар,
селидбе, сечење/цепање дрва, кошење,
копање, рушење,
разбијање бетона.
Чишћење тавана, шупа, подрума. Дејан,
061/626-14-50.
(240463)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(240449)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(240461)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13. (240)
ПОПРАВКА кровова
и осталих грађевинских радова. Тел.
361-601, 064/866-2576. (240418)
ПСИХОТЕРАПИЈОМ
до излечења фобија,
депресија, болести
зависности. 063/354262. (240928)

ЧАСОВИ енглеског,
српског и шпанског
основцима. Повољно.
069/121-29-97.
(240481)
ПАРКЕТАР, поставка, хобловање, фуговање, лакирање паркета. Поставка ламината. 060/476-815.
(240474)
КОШЕЊЕ траве, корова, крчење, обарање дрва, рушења, бетонирања. 060/03547-40. (240501)
РАДИМО физичке
послове: рушења кућа, утовари, разбијање бетона, одношење
ствари, бетонирања,
итд. 064/122-69-з78.
(240501)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте,
припрема пријемних,
контролних.
064/462-37-64.
(240500)
ГИПС плоче, кнауф,
ригипс, плафони, зидови, изолација поткровља, ласерска нивелација. 069/22226-03. (240508)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
вентили, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(240327)
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета, столарија,
тражим посао.
064/174-03-23.
(240522)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до 2
кубика.
065/334-23-38.
(240492)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење
олука, кречење, повољно.
065/535-24-56.
(240535)
КЛИМЕ и електроинсталације, сервис,
монтажа и израда.
Брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(240524)
ЕЛЕКТРИЧАР,
оправке шпорета,
бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(240544)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(240554)
ВРШИМ селидбе са
радницима, 1.000 динара тура и остало.
061/144-82-08. Златко. (240556)
ЧИСТИМ подруме,
таване, рушим старе
објекте, повољно.
Златко. 061/144-8208. (240556)

МАСАЖА, Нина.
061/224-50-39,
063/843-25-58.
(240560)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством. Квалитетно,
педантно и повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(240583)
ВИШЕ медицинске
сестре општег и педијатријског смера,
са преко 25 година
искуства, чувала би
децу и старије особе.
064/970-37-20.
(240593)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и уградња климе, повољно. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(240601)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије.
062/816-33-84.
(240604)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 377-930,
064/586-85-39.
(240605)
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ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО. Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
(238245)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе са
радницима. Попуст
на ванградске.
063/174-77-69.
(238739)
РАЗБИЈАЊЕ бетона,
израда паркинга, рушење објеката, одвоз
шута, ископ.
063/246-368.
(237461)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(239781)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(239554)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(237361)
ПАРКЕТ, уградња, хобловање старог паркета, полирање, лакирање, Дебељача.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(239630)
ДРАКС, утовар и истовар виљушкарима,
превоз шљунка, песка, сејанца, рушење
објеката, одвоз шута,
раскрчивање и равнање терена. Ископ подрума, темеља, јама.
064/595-98-01.
(239999)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(239984)
ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак, сејанац, ризла, услуга
вибро плочом.
063/246-368.
(237461)
ПРЕВОЗ кипером, повољно, сејанац, песак, шљунак, туцаник,
одвозим шут.
064/354-69-94.
(240557)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 062/834-6650, 064/390-00-87.
(240511)

ОГЛАСИ

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934, 313-111
E-mail: office@pavle.rs

objavljuje
OGLAS

1. RUKOVODILAC PROIZVODNOG POGONA
PVC i ALU STOLARIJE
Uslovi: - SSS - mašinske struke
- radno iskustvo na navedenim poslovima
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i
na e-mail ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od
dana objavljivanja oglasa.

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4712)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(4712)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(239942)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић(4712)” – Борис –
комбијима, камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа,
паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту
намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4712)

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

Za prijem u radni odnos:

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе у Србији и иностранству са радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење станова, однос непотребних ствари, од 0
– 24 сата.
064/047-55-55.
(239954)
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КОМБИ превоз робе,
селидбе до 2 тоне.
Слободан.
064/348-008,
062/850-36-58.
(24507)
ЛИМАРСКИ радови:
израда и монтажа,
преправке старе,
кровови, санације и
нови. Најјефтиније.
064/466-42-14.
(240348)
ДУБИНСКО прање
намештаја. „N Tim
013”. 062/873-87-20.
(240547)
ДУБИНСКО, антибактеријско и дезифнекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(240545)
АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Бибац” - антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха,
довоз, одвоз.
066/001-050,
063/329-464.
(240545)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(4712)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(4712)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (240435)

СЕЛИДБЕ, екипа
радника, превоз.
Одвозимо непотребне ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34,
Владимир.
(240456)

да је носилац пројекта, „ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ”
д. о. о, Панчево, Спољностарчевачка бр.153, Панчево
поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекaт мобилног постројења за третман мешаног комуналног отпада.
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 614 у року од 10 дана од дана објављивања радним данима од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере,
шпорете, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(240459)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(240412)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(240412)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од
0-24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(240414)
РАЗНО

ПЕНЗИОНЕР тражи
слободну жену без
икаквих обавеза, до
65 година, плата по
договору. 063/19652-21. (240185)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за
управљача моторног
чамца од стране Лучке капетаније Панчево, на име Огњен Роловић, број 57355/12
од 1. 6. 2012.
(240183)

„Sunoko” d.o.o. Novi Sad, domaći lider u proizvodnji i
prodaji šećera za potrebe rada u tehničkom sektoru Proizvodnog centra Kovačica

raspisuje konkurs
za poziciju:
1. Pomoćnik šefa laboratorije – 1 izvršilac
Uslovi:
· Visoka stručna sprema VII/1-diplomirani inženjer
tehnologije
· Tehnološko-metalurški fakultet
· Poznavanje rada na računaru
· Preduzimljivost i orjentisanost na ciljeve
· Sposobnost rukovođenja i motivisanja ljudi
· Izuzetne veštine komunikacije i organizacione sposobnosti
· Znanje engleskog jezika
Radni odnos: na određeno vreme od 6 meseci.
Rok: Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju
uslova mogu se dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa putem e-maila: marina.zupan@sunoko.rs

УПОЗНАО бих слободну жену до 55 година, могућ брак.
064/372-94-71. (240)
АКО си усамљена,
имаш од 40 до 50 година, желиш брак, јави се. 064/437-63-59.
(240416)
НЕМАЧКИ пензионер тражи слободну
жену без обавеза.
064/026-03-84.
ЛАБРАДОРКА црне
боје, пет месеци, изгубила се. Молимо
вас да нам јавите ако
сте је приметили.
060/045-66-25,
060/045-66-24.
МУШКАРАЦ, 54 године, тражи жену.
065/602-73-65.
ТУРИЗАМ

ВРЊАЧКА БАЊА, издавање апартмана.
Зоран, 062/122-1506. (240290)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
КРАШИЋИ, апартмани јули-август, 6 – 9
евра по особи. Тел.
063/243-859.
ИЗДАЈЕМ двокреветну собу, у комфорном стану, у Будви
током лета. 003823345-46-79, 003826728-07-60. (240339)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у Рисну, удаљену 100
м од мора, у периоду
јун - јул 2017.
064/939-95-79.
(240328)
ЈЕДНОСОБАН стан у
Баошићу-Херцег Нови. Поглед на море.
060/321-60-09.
(240458)
ПОВОЉНО, Шушањ,
пун пансион, превоз,
може рате. Viber
број. 069/193-15-92.
(240444)

Петак, 12. мај 2017.
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После дуге болести, 8. маја, нас је напустио наш

ЗОРАН ОШЉАНАЦ
НЕНАД ДРАГОЈЕВИЋ

Чуваћемо сећање на тебе.
Породица ОШЉАНАЦ

1942–2017.

Драга

Последњи поздрав
нашој

(61/240421)

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, снаја
ЉУБИЦА и унуци ВЛАДИМИР и АНА

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

МАЈО

(39/240334)

МАЈИ
Последњи поздрав драгом зету, паши и течи

ЗДРАВКО
ШАРАЦ

ЗДРАВКУ ШАРЦУ
Нека те анђели чувају.

НЕНАДУ ДРАГОЈЕВИЋУ

Од супруге ВЕСНЕ, синова ДЕЈАНА
и ЈОВАНА с породицама
(93/240553)

Прерано си нас напустио, али живиш и живећеш вечно у нама.
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те
сачувати од заборава.
Последњи поздрав од
сина ЈОВАНА, снаје
ЈЕЛЕНЕ и унука ФИЛИПА,
АЛЕКСЕ и МАТЕЈЕ

Увек ћу памтити твој
осмех.
ДАЦА

Породица УСКОКОВИЋ

(57/240403)

(59/240407)

6. маја 2017. године, у 79.
години, завршио се часни
живот нашег вољеног

Последњи поздрав драгом оцу, деди и прадеди

ЖИВОЈИНА
МЛАДЕНОВИЋА

ЖИВОЈИНУ
МЛАДЕНОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја ћерка СУЗАНА,
зет ДРАГАН и унуци
МАРКО и ЛУКА

од сина ЈОВИЦЕ, унуке
ДАНИЈЕЛЕ, ДАЛИБОРА
и праунука ВУКА

(17/240248)

(19/24022)

Последњи поздрав драгом оцу и деди

У далекој Шведској
преминула је вољена
сестра и тетка

(92/240552)

од ЈАСМИНЕ, ЧИПЕТА, СТАШЕ,
МАЈЕ и ВИШЊЕ с породицама

6. маја 2017. године напустио нас је наш драги
рођак

Последњи поздрав драгом комшији

(51/240383)

С поштовањем и љубављу последњи поздрав

2. маја напустио нас је
заувек наш

МИЛИВОЈЕ ДУДИЋ

МИЛИВОЈУ

1941–2017.

ДУДИЋУ

Сахрана је обављена 9. маја 2017. године.
Успомену на њега чуваће породице: ДУДИЋ,
БУДИША, ПЕТКОВСКИ и РАДОСАВЉЕВИЋ

НЕНАДУ

ЂУРИЦА
СТОКИЋ

(80/240510)

од станара у Д.
Петровића Шанета 5
(16/240243)

1944–2017.
Последњи поздрав мајци

Сестра КОСОВКА
и сестричине ДУШИЦА
и ВЕСНА с породицама

Ожалошћени: синови
ЖИВАН и ЈОВИЦА
с породицама

(95/240561)

(13/240225)

Последњи поздрав мајци

ЖИВОЈИНУ
МЛАДЕНОВИЋУ

Последњи поздрав најстаријем школском другу и комшији

ЂУРЂИЈИ
ПЕЛЕМИШ
1940–2017.

1940–2017.

1939–2017.
преминула 4. маја 2017.

ДРАГАНУ
СТАНКОВИЋУ

Унук СРЂАН, унука
ЉУБИЦА и снаја
ДОБРИНКА

ТОМИСЛАВ ПЕРКОВ

(79/240505)

(6/240205)

БРАНКИ
БЕЧЕЈАЦ

од ћерке СНЕЖАНЕ,
унука НЕМАЊЕ
и СТЕФАНА
и зета ИВАНА

АНЂЕЛА, ОГИ,
СТЕФАН и ВАЊА

(46/240364)

(45/240369)

(84/240517)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

Последњи поздрав прија

Ожалошћена породица

18/240249)

(89/240532)

Драгој

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ
Хвала за све и почивај у миру.
Породица ДЕЈАНОВИЋ
(1/240179)

Збогом пријатељу

БРАНКИ
БЕЧЕЈАЦ

БРАНКИ

МАРИЈИ
ЛАЦКОВИЋ
1938–2015.

ДРАГИЦА и МАКИ

1934–2017.
Син ПЕЦА, снаја
ЉИЉАНА, унук ДАМИР
с породицом и унука
ИВАНА с породицом

ЖИВАНКО, ДЕСА,
ДРАГАНА, ШАНДОР
и ИРИНА

Нежне успомене на нашу драгу Цицу никад
неће избледети.
Твоји најмилији

Изненадио си нас прераним одласком.
Остајеш у дивној успомени, за вечно сећање.
Породица МАМУЛА

(30/240284)

(83/240517)

(85/240517)

(68/240439)

(20/240250)

ЈЕЛЕНА ШАРАЦ

(88/240530)

од ћерке ГОРДАНЕ и
унуке СУЗАНЕ и МИШЕ

Последњи поздрав

од сина ЗОРИСЛАВА,
унука НЕНАДА
и МАРИЈАНЕ

Последњи поздрав свом
пријатељу

13. V 2010 – 13. V 2017.
Твоји: МИЛИВОЈЕ,
САША и ВЛАТКО

МАГДАЛЕНА
ГЕРМАН
5. V 1947 – 9. V 2017.

ЂУРЂИЈИ
ПЕЛЕМИШ
ЗОРКА
РАДИВОЈЕВ

Последњи поздрав прабаки

ДРАГАНУ

СИМА СТЕФАНОВИЋ
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Последњи поздрав куму

8. маја 2017, у 69. години, преминуо је наш драги

10. маја 2017. преминуо је наш драги

ЗОРАНУ
РАСТОВЦУ

НИКОЛА ТАДИЋ

од породице
САМАРЏИЈА

1933–2017.

(66/240434)

ЗОРАН РАСТОВАЦ
Последњи поздрав комшији

Ожалошћени: супруга НЕВЕНКА, ћерка НИНА,
син НЕНАД, снаја МАРИНА и унучад ВОЈИН и САРА
(48/240383)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ће сахрана бити
обављена 12. маја 2017, у 14 сати, из капеле на гробљу у
Качареву.

Ожалошћена породица

ЗОРАНУ

(96/240567)

Комшије у Ослобођења 21
(94/240558)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав тати, свекру и деди

Деда

ЗОРАНУ
РАСТОВЦУ

НИКОЛА ТАДИЋ

ПАВЛУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ
1952–2017.
Поносни смо што смо те имали. Хвала ти за све што си учинио за
нас. Чуваћемо те од заборава и заувек носити у нашим срцима. Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Твоји: ћерка ДАНИЈЕЛА, синови РАЈКО и РАДОВАН, зет ГОРАН,
снаје МАРИНА и МИРЈАНА и унучад ТИЈАНА, МИХАЈЛО, НИНА,
МИЉАНА и МИЉАН

од кумова ВЕРЕ
и ДАШЕ с породицом

Смрт неће бити препрека нашој љубави.

(73/240468)

Настављамо договор.
Последњи поздрав пријатељу

Твоје ТАМАРА и АНА
(98/240567)

(49/240384)

Последњи поздрав тати, тасту и деди

СЕЋАЊЕ

ПАВЛУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

ЈОСИМ
МАРКОВИЋ

ПАВЛУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ
1952–2017.
Тата, празнина без тебе је велика, туга неподношљива. Ништа више неће бити исто
без тебе, једноставно не може бити.. Хвала ти за све... Твоју доброту, нежност и пожртвованост вечно ћу носити у срцу.
Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Породица ЋЕЛАП
(72/240467)

НИКОЛА ТАДИЋ

2012–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица МАРКОВИЋ
(77/240489)

Трогодишњи помен

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА, зет ГОРАН
и унук МИЉАН
(50/240385)

8. маја 2017. преминуо је

1933–2017.

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

Био си диван супруг и најбољи отац.
Волимо те највише на свету.
Супруга МИЛКА и ћерка МИРЈАНА с породицом
(97/240567)

Последњи поздрав

Последњи поздрав Растином тати

РАДОВАН
АЏИБАБА
ОЛАС ЈАНОШ
Последњи поздрав од комшија: ЂУЈЕ,
ГОРАНА и БИЉАНЕ
(63/240426)

Сећање је вечно.
Породица АЏИБАБА
(24/240262)

ЗОРАНУ РАСТОВЦУ

ЗОРАНУ РАСТОВЦУ

Колектив Ауторемонт – Аутоцентар „Пивашевић”

од СИНИШЕ, ИВАНЕ, СРЂАНА, ИВЕ и ДРАГАНА

(87/240525)

(52/240389)

Петак, 12. мај 2017.
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У суботу, 13. маја 2017. године обележићемо годишњи
помен нашем

ПРЕДРАГ
ФОРГО

ПРЕДРАГ ФОРГО
25. VI 1994 – 18. V 2016.

ПРЕДРАГУ ФОРГО ПЕЂИ

Година прошла, туга је иста и велика.

1994–2016.
Обавештавамо рођаке, пријатеље и све Пеђине другове,
којима се од срца захваљујемо што су својим делом нашег Пеђу учинили вечним, а нас у нашем болу немерљиво поносним, да ће се парастос одржати тога дана, у 11
сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Накупило се свега... и суза и боли и патње... Без тебе је
празан сваки дан, а живот је као казна.
Опрости што те нисмо сачували од најгорег.
За све што долази, недостајеш сине и брате

Почивај у вечном миру.

Рано си нас напустио,
али те никад нећемо заборавити.
Твој деда ЗЕКА, баба
СЛАВИЦА и сестре
ЉИЉАНА и ГОРДАНА
с породицом

ПРЕДРАГ
ФОРГО ПЕЂА
18. V 2016 – 18. V 2017.

Годишњи помен Пеђи
од бака ЉИЉЕ

(12/240223)

(33/240313)

Нека те анђели чувају.
Анђеле наш.

Драги

Твоји: стрина РАДА и стриц ДРАГА
(5/240201)

19. маја 2017. навршава се годину дана од смрти
наше драге

(58/240405)

ПЕЂА
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Колектив ДДОР Нови Сад, Филија Панчево
(56/240402)

СЕЋАЊЕ

14. маја 2017. навршава се четрдесет дана откако нас је напустио
наш драги супруг, отац и деда

ЗАГОРКЕ ПЕТРОВИЋ
16. маја 2017, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен.
Чувамо те од заборава.
Твоја породица
(74/240467)

ПРЕДРАГ ФОРГО
Пеђа, у мислима си увек с нама, нека те анђели чувају.
Брат ДЕЈАН, НЕНАД и баба МИРА
(91/240549)

НЕНАД ШАЛЕТИЋ
Тужна је и болна истина да те више нема. Хвала ти за велику љубав, племенитост и доброту.

14. маја навршавају се
две године откада није
с нама наш вољени

Вољена мајко

Увек ћеш живети у нама.
Супруга МИЛАНКА, ћерка НАТАША, син КРСТО, зет НЕБОЈША,
снаха СОЊА, унуци НИКОЛА, НЕМАЊА, ДАНИЛО и СОФИЈА

ПРЕДРАГ
ФОРГО

(53/240395)

АЛЕКСАНДАР
ПУРКАР
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 18. маја 2017, у 11 сати, обележити двогодишњи помен нашој

1961–2015.
Увек ћемо те сећати и с
љубављу чувати успомену на тебе.
Твоји: ДАЦА, ЦОКА
и ГОГА

Прође година тужна и
болна.
И даље боли... недостајеш нам...
Увек ће те волети: бака
МИЛЕНА и твоје тетке
ВАЊА и ЛЕЛА
с породицама

СТОЈАНКА ЈОВЧИЋ
1945–2016.
Време које пролази не лечи празнину и тугу за
тобом.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоје ГОГА и НЕНА
(38/240333)

(81/240512)

(78/240)

17. маја навршавају се четири године откако није с нама

У суботу, 13. маја, у 11 сати, на Православном
гробљу у Јабуци, обележићемо шестомесечни
помен нашој вољеној

РАДЕНКИ ВАНЕСКИ
1962–2015.
Најдивније успомене и неизмерна љубав према теби заувек ће
употпуњавати наш живот.
Супруг СЛОБОДАН, ћерке ОЛИВЕРА и БИЉАНА,
зетови ЂОРЂЕ и ДАНИЛО
(82/240515)

14. маја навршава се година од одласка наше
драге

ПОМЕН
14. V 2005 – 14. V 2017.

ДАРКА СТАНКОВ
рођ. Стојаковић
8. I 1959 – 17. V 2013.
Бол и туга се не мере годинама већ празнином
која је остала твојим одласком.
Воли те твоја мајка РАДМИЛА
и сестра ЂУРЂЕВКА

СТОЈАНКИ ЈОВЧИЋ
1945–2016.
С љубављу и поштовањем чувају успомену на
тебе твоји: супруг СТОЈАДИН, ћерке ГОРДАНА
и СНЕЖАНА с породицама
(37/240333)

(86/240520)

Нашој драгој

У петак, 19. маја даћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

БОСИЉКА
КОСТИЋ

ГРОЗДЕ ДАВИДОВИЋ
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(54/240400)

Вољени не умиру док
живе они који их воле и
не заборављају.
Твоја породица
(64/240249)

ДИТКИ ИЛИЋ
Празнина коју си оставила не може се испунити.
Твоје: АЊА и ЉИШКА
(75/240486)

ЈУЛИЈАНИ ЦВИЈОВИЋ
Остаћеш нам у лепом сећању.
ЉИЉАНА КИКОВИЋ с породицом
(70/240454
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Година је већ прошла, драги мој брате

У четвртак, 18. маја
2017. године, у 11.30,
даваћемо четрдесетодневни помен супрузи и
мајци

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА ЈАКОВЉЕВ КИНЕЗ
Отишао си заувек... стварност је неумољива, а ја немоћна да ишта
променим. Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у
којем тебе нема.

РАТКИ
СТАНКОВИЋ

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
2005–2017.

Пуно је лепих успомена да те вечно памтим, да о теби с поносом
причам и да те никада не заборавим.
С нама заувек остаје неизбрисива туга и сећање на тебе.

Живиш у свакој мојој речи и сузи.
Почивај у миру поред наших, који су тамо где бола нема.

Твоји родитељи и брат

Твоја сестра НЕНА

(11/240221)

(27/240273)

1942–2017.
Изненада си нас напустила, оставила у болу и
сузама.
Вечно ће те помињати
и од заборава чувати:
супруг ДУШАН,
син НЕНАД
и ћерка ЉИЉАНА
(34/240316)

3

Увек с вама у срцу и мислима

СЕЋАЊЕ
Навршило се пет тужних година од упокојења мој ујака

КОВАЧИЋ
МИРКО
МАРИЋ

РАДОМИРА ЛАЗАРЕВИЋА БАЋЕ

ПЕТАР ВЕРА ЉУБИНКО

БОСА

1991–2016.

1931–2012.
Успомене на њега сећање су на доброту којом ме је обасипао чувајући
заштитнички чаролију мог детињства. Безграничном ерудицијом и
благошћу пленио је све који су га познавали и уважавали. У мојим мислима остаће заувек сећање и пијетет пркосећи годинама и забораву.
Његови: сестрић МИОДРАГ са САШОМ и ГРЕТОМ

Никада те нећемо заборавити.
БРАНКА и ТИЋА
(41/240342)

(29/240280)

Ваша ЉИЉА

18. маја навршава се двадесет година откада није с нама наш тата, деда и свекар

СЕЋАЊЕ

11. маја навршавају се
две године откако није
с нама наша

БЛАГОЈЕ АЛЕКСИЋ

БОЈАНА ТАСИЋ

(32/240299)

16. маја навршава се једанаест година од смрти
моје драге мајке

Мила наша

СНЕЖО

1921–1997.
С љубављу и поштовањем сећају га се син
РАДОВАН, ћерка СВЕТЛАНА,
унук АЛЕКСАНДАР, унуке САЊА
и ВАЊА и снаја ГОРДАНА
(69/240443)

СНЕЖАНЕ БОЖИЋ
ГАВРИЛОВИЋ
С љубављу и тугом чувам успомену на тебе.
Твоја НИНА
(35/240321)

И после једанаест година пуно недостајеш. Волимо те.
Ујка, ујна, ВЕЦА
и САЛЕ

2015–2017.

Увек те се радо сећа
и спомиње
син МИЛОРАД

БОЈАНА ТАСИЋ
Сећања остају вечна.
Почивај у миру.
Твоји најмилији

(76/2404898)

(55/240401)

Прошло је четрдесет дана откако је с нама само
у срцу и мислима наш вољени

Четрдесетодневни помен нашем драгом брату, ујаку и шураку

4. маја навршила се
тридесет једна година
од смрти наше

ДОБРОСАВ УСКОКОВИЋ

ДОБРОСАВУ
УСКОКОВИЋУ
ДОШИ

(40/240338)

У суботу, 13. маја, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашој баба Лини

ПАВЛИНКИ НЕСТОРОВСКИ
Заувек у лепом сећању.
Ћерке ВЕРИЦА и РУЖИЦА с породицама
(36/240322)

ДРАГАН
УРШИЧИЋ
5. V 2015 – 5. V 2017.
Брату од породице
УРШИЧИЋ

Успомену на њега ћемо обележити 16. маја, у 11
сати, на српском православном гробљу.
Недостајеш нам!
Тужна срца: мајка ДАРИНКА, супруга ЦИЦА,
ћерке МИЛИЦА, НАТАША и ЈОВАНА
с породицама
(43/240356)

(100/240580)

У суботу, 13. маја дајемо годишњи помен нашем драгом оцу

СВЕТОМИРУ МИЈАЈЛОВИЋУ СВЕТИ
1945–2016.
Синови МИШКО и САША с породицама
(21/240251)

Бол, сузе и неверица.
Увек ћеш бити у нашим
мислима.
Твоји ПЕТРОВИЋИ:
МАРКО, БОЈАНА,
НАТАША, ГИШКА и
твоја сестра СЛАВИЦА

МИРЕ КОЛАР
рођ. Радак
Њени: мама, ДРАГАН,
СИНИША и СРЂАН
(4/240195)

(71/240457)

Последњи поздрав школској другарици

МАРИЈА
УРШИЧИЋ
рођ. Киш
13. V 2015 – 13. V 2017.
Твоја породица
(99/240580)

ЈОВАН ВУКОВИЋ
1927 – 15. V 2016 – 15. V 2017.
С љубављу и поносом чувамо те од заборава.
Твој син БОШКО с породицом
(42/240351)

ОЛИВЕРИ ДАБИЋ
од генерације 1961. годиште,
ОШ „Доситеј Обрадовић” Омољица
(67/240437)
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СЕЋАЊЕ

Сећање на

др ДРАГАН ДАШИЋ

АДАМА БАЛЕКА
15. V 2013 – 15. V 2017.
Прође четири године без тебе, вољени Адаме.
Твоју доброту, пажњу, нашу љубав, не могу заборавити
никада. На твом гробу је вечна тишина, у мом срцу и души празнина. Како даље без тебе, и којим путем.
Сваки мој тренутак је чекање да ћеш се пробудити из дубоког сна. Са собом си однео моје наде, моју срећу и део
мог живота. Остала је вечна туга за тобом, анђеле мој.
Био си мој анђео чувар, а ја твоја Анкица коју си волео и
која те чува од заборава.
Збогом најдраже моје.
У мислима с тобом твоја супруга АНКИЦА

12. V 2007 – 12. V 2017.
Прошло је десет тужних година откако ниси с
нама.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и чуваћемо
те од заборава.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

(31/240298)

У суботу, 13. маја 2017, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен нашој
драгој

СЛАВИЦА ВУЈИЧИЋ
12. V 2007 – 12. V 2017.
С љубављу чувам успомену на тебе.
ЈАНКО
(8/240214)

(7/240210)

БОРКИ МАЈСТОРОВИЋ
Драга мама, твоја несебичност и доброта је у
свакоме од нас. Огромно хвала за све што си нам
пружила, а пружила си нам све.
Воле те: ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА,
ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

Драга

Десет година од смрти наших драгих

САМАРЏИЋ

13. маја навршава се тужних седам година откако није с нама наш вољени

(65/240430)

17. маја је пет година откада више није с нама
наш драги

БОРКА

МАРКО

ЂОРЂЕ ИВАНОВ

ЉУБИЦА

Хвала што сте баш ви били наши родитељи.
ДРЕНКА и БЕБА с породицама
(14/24226)

Увек ћемо те се сећати.
Прија МИЦА
с породицом
(62/240425)

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

ЂУРА СТОЈАНОВИЋ

(10/240218)

1949–2012.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоји: супруга ВИДОСАВА, синови СТЕВАН
и НИКОЛА, снаје БРАНКА и АНА, унуци
АЛЕКСАНДАР, НИКОЛИНА, МИЛОШ и МИЛА

16. маја навршавају се двадесет четири године туге и
бола откако није с нама

(44/240358)

БИЉАНА СТОКИЋ

ИЛИЈА
ОГРИЗОВИЋ

1937–2016.
15. маја навршава се шест тужних месеци откако
нас је напустила наша мајка, бака и ташта.
Тога дана дајемо парастос, у 11 сати, на Новом
гробљу. Свима нама много недостајеш, док смо
ми живи и ти ћеш са нама.
Воле те твоји: син САША, ћерка МИЛКА и твоје
лутке ЈЕЛЕНА и АНА и зет ЈАНОШ

12. V 2011 – 12. V 2017.
Заувек у нашем сећању.
С љубављу: супруга
ТАТИЈАНА, синови
РАДОМИР и СИНИША,
снаја ЉИЉАНА и унуке
ИВАНА и МИЛЕНА

(15/240227)

(22/240252)

13. маја 2017. године је
годишњи помен

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ

спец. радиолог
Супруга ЉИЉАНА, синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР
с породицом
(26/240271)

Драги наши родитељи

ЂУРИН

ЗОРА МИЛКОВСКИ
14. V 2012 – 14. V 2017.
Иако ниси са нама мајко, ти си у нашим срцима.
Љубав према мајци никад не избледи...
ВИОЛЕТА и ЗОРАН
(90/240541)

МИЛА ПАЊИК

МИЛА ПАЊИК
24. VIII 1930 – 10. V 2016.

13. маја 2017. даваћемо
шестомесечни помен
нашој драгој

Поштована

НЕВЕНКА

1987–2017.

2006–2017.

Чувамо вас од заборава.
Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама
(28/240236)

1935–2016.
Најмилији
(23/240260)

24. VIII 1930 – 10. V 2016.

Драга наша мама, још
увек живиш у нашим
срцима и мислима.

СВЕТОМИР
МИЛОШЕВИЋ

СРБИСЛАВ

Неописива бол и туга у
срцу и души у ових годину дана без тебе не јењава. Сваки минут је
био и биће испуњен тужним сећањем на тебе.

15. маја 2017. године навршава се пола године откако
није с нама

13. маја 2017. даваћемо
полугодишњи помен

МИЛЕВИ
ПАВЛОВИЋ

УРСУЛА
МАРИЈА
ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер
13. V 2003 – 2017.
Вољени никада не умиру.
Њени најмилији

С љубављу чувамо успомену на тебе.
ЈОВАНКА, ДАЦА и ЈЕЛА

(60/240408)

(47/240377)

Твоји вољени: синови
МИЋА и БОРА
с породицама

Твоја ћерка МАРИНА
АНТОНИЋ, унука
ДЕЈАНА и зет ЈОВИЦА

ЈОВАНУ ЧАВИЋУ
ПОРОДИЦА

Никада те нећемо заборавити.
Твоји: ћерке СНЕЖАНА
и ВЕСНА с породицама

(3/240188)

(2/240188)

(9/240215)

(25/240263)

ЈОВИЦА ЧАВИЋ
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерке

Ован

Вага

29. априла: Соњу и Бојану – Марта и Милан Радуљевић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили ћерку
10. априла: Изабелу – Ванеса Тодоров и Бошко Ника; 19. априла: Саманту
– Сандра и Ђани Бањаш; 23. априла: Сташу – Драгана Бубњевић и Јован
Лупулов; 24. априла: Хелену – Данијела Николић и Ђорђе Јовановић; 25.
априла: Сару – Тамара и Бојан Девић, Бојану – Жељка Крстић Камњанац и
Бојан Камњанац, Наташу – Ана Николић; 26. априла: Катарину – Драгана и
Стефан Симин, Анђелу – Љубица Гемер и Павле Константиновић, Николину
– Јована Тодоров и Миливоје Веселиновић; 27. априла: Лару – Милица и
Миња Дулић; 28. априла: Миу – Марија Вељковић Ширка и Мирослав Ширка; 29. априла: Ђурђу – Јелена и Душан Рунић, Марију – Милица и Саша Недељковић; 30. априла: Нину – Маријана и Саша Радованчев; 1. маја: Мелану – Катарина и Марјан Хорнунг, Емили – Маријана Симонет.

Добили сина
6. априла: Николу – Марија Зојкић и Бобан Грујић; 21. априла: Косту – Ана
и Милован Милановић; 22. априла: Николу– Данијела Недељков и Ненад
Пауновић; 24. априла: Филипа Романа – Данијела Николић и Ђорђе Јовановић; 25. априла: Михајла – Дијана и Жељко Рестак, Виктора – Власта и
Иван Петраш, Теодора – Александра и Мишо Глигорић; 26. априла: Вељка
– Дијана и Ненад Петровић; 27. априла: Аљошу – Сања и Новица Макарић;
28. априла: Стефана – Невена и Иштван Варади; 29. априла: Кољу – Мирјана и Игор Арсић; 30. априла: Матеју – Маријана и Борис Тасковић.

ВЕНЧАНИ
29. априла: Јована Љубовић и Дарко Радановић, Слађана Новаковић и Срдан Петров, Милена Николић и Младен Романић, Бранка Кекез и Драган
Лончаревић, Сузана Матовић и Владимир Лепедат; 30. априла: Јелена Гаврилов и Марко Миловановић; 1. маја: Биљана Петров и Миљан Мунић; 4.
маја: Тијана Дрињак и Далибор Милутиновић, Татјана Ћордаш и Александар
Добрић; 5. маја: Наташа Јелић и Владимир Вукићевић, Александра Станојевић и Никола Марјанов; 6. маја: Ивана Гроздановић и Немања Вујовић; 7.
маја: Неда Лазаров и Богољуб Алексић, Андријана Штимац и Милош Ђокић.

УМРЛИ
28. априла: Бисерка Чолак (1954), Лудвиг Мујагић (1945), Звонко Мамчић (1952), Лајош Киш (1942), Бранислав Поповић (1924), Зоран Савић
(1942); 29. априла: Данило Гроздић (1940), Анташ Ђерфи (1941), Љубица Вујовић (1928), Мирјана Живојиновић (1966), Раде Мујић (1956); 30.
априла: Марија Василчин (1935), Љиљана Маркуш (1959); Адил Мујић
(2017); 1. маја: Драган Станковић (1954), Петра Угрен (1954), Никола
Мијаковац (1955); 2. маја: Чедомир Тодоровић (1961), Никола Муњеран
(1956); 3. маја: Мирослава Голубов (1933), Миланка Урошевић (1945),
Божанка Милошев (1950); 4. маја: Мирко Несторов (1952), Зорка Радивојев (1939).

Овнови у вези или у браку има-

Можете очекивати једну дина-

ће повремене емотивне успоне и
падове, али и честе свађе с партнером. Пословни живот вам је
много сређенији и стабилнији, па
можете очекивати померање на
лествици, али и мањи новчани
добитак.

мичну седмицу, пуну пословних
контаката и састанака који могу
резултирати добрим и исплативим пројектима. Све некако ради за вас. Могућа је понуда да
промените посао, али савет је да
не журите с тим.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Напета ситуација у породици и

Будите опрезни, поготово ако

проблеми с млађим члановима
доносиће вам честе изливе беса
и губитак стабилности. Водите
рачуна да се то не пренесе и на
посао. Некада је најбоље пустити
да све прође и реши се само од
себе.

будете имали нове сараднике
или пословне партнере. Поново
ће бити актуелни неки стари проблеми на које сте давно заборавили. Имаћете и прилику за додатни посао, што ће вам и те како увећати буџет.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Смањите свој занос, јер није
све онако како се вама чини.
Ментално сте нестабилни и реагујете сувише исхитрено. Победите свој страх и упустите се у ризик, јер ће вам се исплатити. Поново су актуелни стари контакти.
Искористите их.

Не спавате с разлогом. Крајње
је време да донесете битне одлуке. Ово није период за велике
дилеме и сажаљивост, али ни за
спутавање себе. Ипак је у игри
ваш живот. Партнер пружа и више подршке него што сте очекивали.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пут који већ дуго планирате не
одлажите без стварно доброг
разлога. Примамљива понуда од
пословних сарадника може вас
коштати каријере. Будите мудри
и гледајте мало даље. Избегавајте дружење са особама које су
заузете.

Ризикујте, коцкајте се и успећете. Не одбијајте помоћ пријатеља и немојте да вам буде непријатно, то ће бити на обострану корист. Могућ је пут. Ви сте као
стари пањ – мука је док се не запали, а онда гори и не да се угасити.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Колико год да се бојите самоће,
ви једноставно радите све да
останете сами. Пазите да не пропустите прилику за једну дивну
везу испитујући нечије стрпљење. Пословни живот је у благој
стагнацији, али већ крајем седмице крећете у акцију.

Играте на све или ништа. Таман када су помислили да сте се
предали, ви као феникс устајете
из пепела. Заборавите на страх,
постојите само ви и ваша будућност. Дуго сте се ломили, сада је
тренутак да покажете колико волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Сами треба да откријете положај црних поља
и да их уцртате у приложени лик. Њихов број
је означен у загради на крају описа за сваки
ред односно колону.
ВОДОРАВНО: 1. мали водопад (0), 2. нијанса
жуте боје (0), 3. ознака за Француску – друга нота музичке скале (1), 4. издавачко предузеће
(скр.) – ознака за волт (1), 5. младунче козе (0),
6. стари српски политичар, аутор „Начертанија”
(Илија) (0), 7. учинити кривудавим (0), 8. ауто-ознака Бијељине – надимак песника Љубивоја
Ршумовића – ознака за пречник (2), 9. оквир за
слику – теретна запрежна кола (1), 10. италијански дневни лист, гласилo тамошње социјалистичке партије – симбол астатина (1), 11. јунак
из стрипа (краљ поноћи) – очигледни (1), 12. бавити се продајом робе (1), 13. супротни везник –
јужно воће (мн.) (1), 14. путничка торба, руксак
– лимитед (скр.).
УСПРАВНО: 1. мореуз између Европе и Африке
(0), 2. стари француски шансоњер (Шарл) – први вокал (1), 3. ауто-ознака Руме – хемијски елемент, метал (симбол Mn) (1), 4. лука у Француској на Ламаншу – симбол азота – лична заменица (2), 5. манастир на Фрушкој гори (0), 6. глумица „Атељеа 212”, пореклом Панчевка (на слици) (1), 7. лична карта (скр.) – држава у Средњој
Америци – прастановник Италије (2), 8. ваздух
(грч.) – мочвара, баруштина – врста платна (2),
9. спречавати, предупређивати – змијски отров
(1).
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тоглавице, прехладе... Имунитет
вам је скоро на нули. Верујете
људима, али сте и склони шпекулацијама. Још само када бисте
знали да ћутите... Не залећите се
ове седмице ма колико добро и
сигурно све изгледало.

Претерано ангажовање око
људи помало вас је исцрпело.
Делујете смотано и нежно, али
људи заборављају да је и пирана
риба. Покажите зубе. Затворите
своја дуговања. Емоције су вам
уздрмане недавним познанством.

АНАГРАМИ
(1) ЛИКОВНА УМЕТНИЦА

СЛИКАРКА
ВИЊЕТА
(2) СПОРАЗУМ
БОГДАНА је
мудар створ:
брзо склапа
д о г о в о р.
(3) ТУМАЧ СНОВА
НOВИНСКА je патка
и звучи ми смешно
дa тa књига снове
тумачи безгрешно.

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: слап, окер, ф, ре, ип, в,
јаре, Гарашанин, изувијати, бн, Ршум, р, рам, араба,
„Аванти”, Ат, Лун, очити, трговати, а, ананаси, ранац,
лтд (на слици: Софија Јуричан). Анаграми: (1) акварелисткиња, (2) нагодба, (3) сановник.

Припрема: Момир Пауновић

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

(19. 2 – 20. 3)

Болови у зглобовима, мање вр-
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НЕОБИЧНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ВЕШТЕ РУКЕ”

На новогодишњем базару

ДОМАЋИНСТВО ПОНОВО У МОДИ
Пре равно годину дана на
Стрелишту је основано удружење ентузијаста под називом
„Веште руке” са, у најмању руку, оригиналном идејом: да у
поједине школе врате давно
заборављени предмет – домаћинство.
И тај предлог су без много
премишљања прихватиле три
панчевачке образовне установе, а одзив деце петог и шестог
разреда апсолутно им је тако
нешто дао за право.
Пре неки дан у школи „Мика
Антић” успешно је крунисан
први сегмент тог волонтерског
рада изузетно посећеном манифестацијом под називом
„Пролећни дани”.
Удружење „Веште руке” основано је 9. маја прошле године
са идејом да, макар, у неке
школе врати домаћинство,
предмет који је некада децу
подучавао практичним стварима неопходним за свакодневни живот.
Резултат пуког ентузијазма
Главни покретач и оснивач
била је Јелка Ђорђевић, учитељица без запослења. Након
што је регистровала организацију, убрзо је, без икакве надокнаде, захваљујући огромном ентузијазму успела да за
давно заборављени предмет
заинтересује управе трију

Полазници
основних школа („Мирослав
Мика Антић”, „Јован Јовановић Змај” и „Вук Ст. Караџић”
из Старчева).
– Почетком школске године
направили смо анкету и, на наше одушевљење, пријавило се
деведесет ученика, а и родитељи су нас здушно подржали.
Недуго затим, одмах у септембру, кренули смо са часовима,
и то у поменутим градским
школама двапут недељно, а у
Старчеву једанпут. Примењи-

У „Микиној” школи

вали смо оригинални план и
програм предмета домаћинство и отада смо хеклали, плели, радили предмете од папира, као и рециклажу најлон кеса и старих новина, од којих су
настајали изузетни ручни радови. Већ наредне недеље улазимо у кухињу, а ускоро ћемо
правити и макете од шперплоча, у шта ће бити укључени и
наставници техничког образовања. Много је више девојчица, што је и очекивано, али су
и малобројнији дечаци веома
заинтересовани. Једноставно,
све се ради без икаквог притиска и с много воље и елана –
наводи Јелка Ђорђевић.
У међувремену удружење је с
продуктима насталим на поменутим часовима наступило на
панчевачком „Новогодишњем
базару”, на Сајму жена у Зрењанину, као и на манифестацијама у околним селима. Све што
су зарадили на продајним изложбама, биће употребљено за
организацију екскурзије ученика који похађају домаћинство.
Круна свега тога је манифeстација одржана у недељу,

Радови вештих руку
7. маја, у школи „Мика Антић”, коју организатори намеравају да претворе у традиционалну и да у њу убудуће
укључе што више удружења,
али и појединаца.
Пролећни дани
И упркос киши, због које је догађај пребачен у хол поменуте
установе, забележена је одлична посета. Поред ученичких радова са часова домаћинства, своје креације приказали

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА НА САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Осам медаља за газдинство Милутиновић
На овогодишњем Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду изузетно запажен
успех направило је пчеларско
газдинство Милутиновић. Оно
је у јакој конкуренцији учествовало са осам производа и
убрало исто толико признања.
Према речима носиоца поменутог газдинства Војкана Милутиновића, који је и председник градског друштва пчелара, њихови производи успешно су прошли ове године изузетно ригорозно оцењивање.
– Рецимо, први пут власници нису били потписани испод
такмичарских узорака, који су
пред жири доношени под шифром, што отклања сумње у
намештање. Председник комисије био је еминентни професор пчеларства Мића Младеновић, а оцењивани су квалитет, боја, арома... Такође први пут догодило се да је било и
оних који су због неодговарајућих мера вредности чак и
одстрањени из конкуренције –
каже један од најуспешнијих
пчелара у окружењу.
Газдинство Милутиновић
добило је пет златних медаља
– за ливадски мед, као и за
мед с јагодама, малинама, боровницама и анисом, и три
сребрне – за багремов, јодирани и „бронхи”, па чак и златну

Страну припремио

Јордан
Филиповић

плакету за укупан квалитет
пчелињих производа.
– Презадовољан сам јер смо
направили битне помаке, нарочито када је реч о багремовом
меду, који је с прошлогодишње
бронзе скочио степеницу више,
док ливадски већ трећу годину
у низу осваја најсјајније одличје. Први пут смо изашли на
сајам с новим производом –
медом у анису, а интересантно
је да смо сву количину успели
да продамо за тили час – истиче Милутиновић.
С друге стране, овај прекаљени пчелар, који поседује сто
педесет регистрованих селећих кошница, није задовољан
почетком сезоне, пре свега
временским приликама.
– Засад делује као да је главни
производ, багрем, подбацио,
пре свега због оних мразова у
априлу, као и недавних киша и
ветрова, иако према последњим наговештајима из Пешчаре, можда сезона и није потпуно изгубљена. Све више пчелара сусреће се и са обијањем

су и чланови бројних панчевачких удружења, као и оних
из Београда, Ковачице и Ковина. Укупно су постављена двадесет четири веома укусно
уређена штанда, а сама изложба била је продајног и такмичарског карактера. Манифестацију је свечано отворила
поменута Јелка Ђорђевић, заступница удружења „Веште

Војкан Милутиновић (у средини)

руке”, након чега су додељене
награде за најбоље.
Надметања су организована
у три категорије, па је за најбољу посластицу од јагода одабрана она коју је направила
Драгана Остојић, ученица одељења V3 из ОШ „Мирослав
Мика Антић”; друго место заузело је Градско удружење свих
пензионера Панчева, а треће –
Удружење грађана „Етно-кутак”
из Качарева. Најлепшу руко-

творину приредиле су даме из
старчевачког „Неолита”, другопласирано је, поново, било
наведено удружење пензионера, а треће место су заузеле
„Доловке”. И напослетку – најкреативније украшен штанд
имало је удружење „Етно-арт”
из Овче.
Поред изложбеног дела, реализована је и радионица о лековитом и зачинском биљу,
коју је одржала Виолета Мицковски Стефановић из Института „Тамиш”, као и она о пустовању вуне у организацији
Удружења жена „Панонке”.
Још једном је важно истаћи
да су Јелка Ђорђевић, која води часове домаћинства, као и
свих осталих петнаест чланова
удружења „Веште руке”, све до
сада, па и поменуту манифестацију, приредили искључиво као плод огромног ентузијазма. И то не само без икакве
личне надокнаде већ и без
икаквог новца за организацију. Стога они не крију захвалност свим досадашњим спонзорима.
На овакве примере надлежне институције, пре свих
Град Панчево, и те како треба
да обрате пажњу, нарочито на
актуелним конкурсима. Оно
што тишти чланове овог младог али полетног удружења,
јесте и недостатак простора
(попут неког под сводовима
Месне заједнице Стрелиште) у
којем би се састајали и реализовали своје бројне планове и
замисли.

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.

Црнковић
пчелињака; рецимо, код мене
је ове године то трипут покушано. Додуше, украдене су само алуминијумске мердевине,
али интригантно је то да су ми
са свих контејнера одлепљене
налепнице с подацима које
сам дужан да истакнем. Случај
сам пријавио полицији, будући
да се испоставило како су у том
периоду два пчелињака, такође
са одлепљеним натписима,
оглашена за продају а да власници појма нису имали. То је

велика мука свугде по Србији,
где је људима нестајало и по
двадесетак кошница у цугу.
Биће проблема и око законских регулатива, јер од 1. јануара 2018. неће бити дозвољено
чак ни непрофитабилно изглагање меда без адекватних услова паковања. Стога нам предстоји да региструјемо просторију и за ту делатност – наводи
овај панчевачки пчелар.
Он на крају истиче да је поштеним произвођачима можда и највећа мора то што је и
даље (и све више) у оптицају
нека имитација меда по недопустиво ниским ценама од
400 динара. Тако нешто није
могуће ни уз најминималније
трошкове, па остаје само да се
претпоставља шта се све налази унутра. Због тога се овде
квалитетан мед све мање продаје и ако се тај тренд настави, служиће само за извоз, а
наше тржиште ће због цене
спасти на наречену сумњиву
мешавину.

Дружељубиви мужјак, стар око једанаест месеци, тражи новог власника. Овај дебељушкасти весељко
љубитељ је мачака и брзих окретних
игара, а на свако чешкање и мажење
узвраћа десетоструко.
С обзиром на то да је средње мањег раста, лако може да се уклопи у
свачији амбијент. Очишћен је од паразита, а након удомљавања могућа
је и бесплатна стерилизација. Све
информације могу се добити на
контакт-телефон: 060/732-99-09.

Лабрадор
Мужјак лабрадора пронађен пре неколико дана у Улици ослобођења,
али без микрочипа или обележја по
којем би се могло доћи до власника.
Миран је и лепо васпитан, а притом здрав, весео и у доброј кондицији. Може бити удомљен уколико
га у законском року нико не преузме из градског прихватилишта у
Власинској улици 1, чији је телефон
352-148.

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

БРОНЗАНА МЕДАЉА ЗА БОБУ
Шести трофеј с
првенстава Старог
континента
Судије утицале
на коначан пласман

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ
МЛАДИХ ПЛИВАЧА НА БАЛКАНУ

АЊА ЗАДИВИЛА И СОФИЈУ
Наша суграђанка, најбоља
српска пливачица и најмлађа
учесница Олимпијских игара
у Бразилу Ања Цревар још
једном је задивила пливачки
свет. Она је на јуниорском
Балканском првенству, одржаном у Софији, за два дана
освојила чак пет медаља – четири највреднија трофеја и
једно сребро. Свака част!
Пр вог да на над ме та ња
најбољих пливача на Балкану Ања је освојила златну
медаљу у трци на 800 метара
слободним стилом, с временом 9:00,49, што је била само

увертира њеног бриљантног
наступа у главном граду Бугарске. Ања је тријумфовала
и у надметању на 200 метара
мешовито (2:17,18), да би на
200 метара леђно, с временом 2:17,43, друга стигла на
циљ.
Трку на 200 метара делфин
Ања је испливала за 2:15,62 и
тако освојила треће златно
одличје, а фантастичан викенд заокружила је највреднијим трофејом у трци на
400 метара слободно. Ову
дистанцу је испливала у времену 4:22,10.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

РАД БОЉИ ОД „ВЕПРОВА”

Прво коло Првенства Србије
у рагбију за јуниоре одржано
је 7. маја на терену ФК-а Борац у Старчеву.
Јуниори Динама изгубили
су од београдског Рада с 55:5,
а есеј за екипу из нашега града
постигао је Стеван Ранковић.
Иако су киша и лоше време
били противник рагбију и
рагбистима, момци из оба тима трудили су се колико су

могли, па је малобројна публика ипак могла да ужива у
доброј утакмици.
И поред тога што је њихов
тим претрпео пораз, тренери
Динама Владимир Амбруш и
Ђорђе Гавриловић не могу
много замерити играчима,
јер су изгубили од тренутно
бољег ривала. Реванш у Београду биће одржан за три недеље.

ТУРНИР У РАШКОЈ

ОДЛИЧЈА ЗА МЛАДОСТ
У Рашкој је прошле недеље
одржан квалитетан карате
турнир, на коме је учествовало око 400 такмичара из 40
клубова. У тако јакој конкуренцији пет бораца из КК-а
Младост остварило је запажене резултате.
Златну медаљу је освојила
кадеткиња Анђелина Јаредић у
борбама, у категорији преко 54
кг. У истој конкуренцији Јована
Новаков заслужила је бронзу.
Ката-тим КК-а Младост, у
коме је поред поменутих ка-

ратисткиња била и Анастасија Јаредић, освојио је бронзано одличје, а то су остварили
и Наталија Гавриловић (и у
катама и у борбама) и Михајло Пантелић.
Наредног викенда кадети,
јуниори и сениори учествоваће на Купу Србије, а најмлађи ће се надметати на „Дунав
купу”, изборном турниру за
одлазак на Балканско првенство. Услов за ово такмичење
већ су оствариле Сара Жунић
и Тара Ђурђевић.

Завршено је педесет друго
Европско сениорско првенство у каратеу, које је ове године одржано у турском граду
Коџаелију. Репрезентација
Србије остварила је одличан
резултат, па је са освојене четири медаље у укупном пласману заузела шесто место и
тако потврдила да се и даље
налази у самом врху европског каратеа. Овом успеху
умногоме је допринео и Карате клуб Динамо, а за то су најзаслужнији Слободан Битевић
и Предраг Стојадинов.
У категорији преко 84 кг
бронзану медаљу је освојио
Слободан Битевић, већ годинама најбољи и најискуснији
српски такмичар и капитен
националног тима. Популарни Боба је на овај шампионат
отишао с највишим амбицијама, после одличних припрема
у клубу, решен да се с највеће
карате смотре на Старом континенту врати с једном од медаља.
Иако је имао врло тежак
жреб, Битевић је све мечеве
одлично радио, па освајање
трофеја ниједног тренутка није долазило у питање.
Већ на старту шампионата
каратиста Динама је победио
искусног борца из Шпаније, а

потом је у другом колу неоправдано, „заслугом” судија,
изгубио од фаворизованог домаћег такмичара Енеса Еркана, актуелног првака Европе. И
пре меча се знало да ће Боби
бити изузетно тешко, али да
делиоци (не)правде баш толико помогну турском шампиону, заиста није било у реду...
Еркан је ипак дошао до финала, а своју шансу у реперсажу
Битевић је искористио победама против старих ривала: Хо-

руне из Украјине, Арсовског из
Македоније и Молнара из Мађарске, па му је на крају припала бронзана медаља.
Слободан Битевић је тако
освојио шесту медаљу у појединачној конкуренцији на
европским сениорским шампионатима, па се сада изједначио по броју медаља с првенстава Старог континента са
својим тренером Предрагом
Стојадиновим. Њих двојица
су сигурно најуспешнији тре-

нерско-такмичарски тандем у
Европи.
Иако најмлађа у нашем тиму, сјајна Ивана Прековић
освојила је златну медаљу,
Марко Антић се окитио сребром, а Сања Цвркота је зарадила бронзано одличје. Заједно са Слободаном Битевићем
ови такмичари су показали како се бори за Србију и који је
пут којим се стиже до Олимпијских игара у Токију 2020.
Битевић је наступио и у
екипној конкуренцији. Подмлађени тим Србије у првом
колу је победио грчку репрезентацију, али је већ у другом
колу изгубио од Немачке. Велика је штета што је савезни селектор на чудан начин ускратио поверење искусном Николи Јовановићу, који је у сваком
случају био потребан екипи.
Предраг Стојадинов, спортски директор Карате федерације Србије и шеф стручног
штаба КК-а Динамо, задовољан је наступом Битевића и
укупним успехом репрезентације наше земље.
Такмичари и тренери КК-а
Динамо (Стојадинов, Миленковић, Соколовић и Лугић)
наставиће да дају пун допринос освајању европских и светских медаља за нашу земљу.
Већ наредног викенда кадети, јуниори и млађи сениори
наступиће на Купу Србије, а
најбољи полетарци, пионири и
наде на међународном турниру „Нови Сад опен”. Оба такмичења биће одржана у Беочину.

НАСТАВЉЕН TCR ШАМПИОНАТ

ДУЦА БЕЗ БОДОВА У БЕЛГИЈИ
Прву трку трећег тркачког TCR
викенда на стази „Спа Франкошамп” у Белгији најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић завршио је на 16. позицији, а возио је у 50 килограма
тежој „алфи” у односу на претходни викенд. Српски ас је после проблема с новим аутомобилом које је имао у квалификацијама, у првој трци стартовао са 18. позиције. Током овог
викенда на стартном гриду су
била чак 24 аутомобила.
– Нисам задовољан овом трком. С новим аутомобилом
сам се сусрео тек на стази, што
се могло видети и на тренинзима. Оба сам практично пропустио због решавања разних
ситних проблема. На све то
„алфа” је добила 20 килограма, колико је била лакша од
осталих аутомобила, а ја још и
30 килограма додатног терета
на основу успеха из Бахреина.
Губио сам много на узбрдицама. Мислио сам заиста да ћу
успети да се борим, али нисам. Стаза с дугим правцима и

узбрдицама никако није повољна за оволико додатних
килограма и нашу аеродинамику – рекао је популарни Дуца после прве трке.
У врло драматичном надметању другог дана у Белгији Душан Борковић је невероватном вожњом с 19. позиције, с
које је стартовао, стигао до десетог места, да би га у последњој кривини, после драстичног сечења стазе, престигао

Ђакомо Алтоја, па је наш ас
завршио трку на једанаестом
месту. Душан Борковић после
трећег тркачког викенда TCR
серије у Белгији у генералном
пласману заузима четврто место, с педесет једним бодом.
После драматичног старта
трке, у којој су се у инциденту
нашли Том Коронел, Пепе Ориола и Макс Поти, возач „НИС
петрол рејсинг тима” је с 19. позиције избио на петнаесто ме-

сто, а сјајном вожњом је после
пет кругова био међу првих десет возача. Српски ас „држао” је
10. позицију до самог финиша
трке, када га је неспортским потезом Алтоја спречио да освоји
нови бод. Тим Душана Борковића уложио је жалбу организаторима на овакав Алтојин потез, али је жалба из неразумљивих разлога, с обзиром на то да
је Алтојин прекршај био очигледан, одбијена.
– Нисам скроз задовољан.
Остао сам без бодова јер ме је
Алтоја обишао ван стазе. Надао
сам се да ћу освојити нове бодове, али шта је – ту је. Задовољан сам својом вожњом, поготово ако се узме у обзир баласт
од 50 килограма који сам имао.
Надам се доброј вожњи следећег викенда, када би требало да
имам 30 килограма мање – истакао је наш суграђанин после
друге трке у Белгији.
Седма и осма трка TCR
шампионата биће одржане
већ следећег викенда, 13. и 14.
маја, на стази у Монци.

НОВИ УСПЕХ МАРКА РАДАКОВИЋА

„ЛОВАЦ НА ГЛАВЕ” ГРАБИ КА ВРХУ
Недавно је у Новом Саду одржан још један борилачки
спектакл. Турнир под називом
„Мегдан” претендује да постане водећа ММА промоција на
овим просторима, а организатор је Алекса Балашевић, син
Ђорђа Балашевића. Манифестација у Новом Саду разликује се од осталих по томе што
је она у етно-стилу, а публици
се поред бораца представљају
и витезови, бацачи пламена,
етно-певачи, фолклорни ансамбли...
У препуној малој хали
„Спенса” догађај је испратило
преко 2.000 људи, а многи су
остали испред хале јер нису

успели да набаве карту. Уз
химну Србије, потом и наступ
КУД-а „Светозар Марковић” из
Новог Сада, гледаоци су нестрпљиво чекали своје омиљене
борце да уђу у ринг. Одржано
је 12 борби, а поред српских
такмичара, представили су се
и борци из: Естоније, Литваније, Летоније, Ирака, Марока,
Француске, Румуније, Грчке,
Аустрије, Мађарске, Хрватске,
Словеније, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине.
Турнир су пропратили многобројни познати Новосађани, међу којима је био и чувени кантаутор Ђорђе Балашевић.

На таквом
спектаклу и Панчево је имало
свог представника – Марка Радаковића. Рамунас
Палунис из Литваније, који иза
себе има преко
20 професионалних мечева у
ММА борбама,
није имао ни снаге ни знања
да се супротстави популарном „ловцу на главе”. Марко
га је савладао за мање од једног минута и тако је остварио
своју пету професионалну
победу, што недвосмислено

потврђује да граби ка европском врху.
Марко Радаковић је у Новом Саду представљао клуб
„Цар Душан Силни” из Београда, али и своју ММА академију Панчево.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВУК ЖЕГАРАЦ НА
ТРЕЋЕМ МЕСТУ
У нашем главном граду од 25.
априла до 3. маја трајало је
Омладинско првенство Србије
у шаху. У великој конкуренцији сјајан резултат и овог пута
остварио је Вук Жегарац, члан
ШК-а „Аљехин” из Панчева,
који је освојио треће место.

У жестоком надметању за
таблом са 64 поља Вук је био
бољи од прошлогодишњег државног шампиона, а ремизирао је с новим прваком Србије, што је још један доказ да се
он налази у самом врху српског шаха. Поправио је свој
рејтинг за 11 поена, тако да их
сада има 2.313, што је убедљиво најбољи рејтинг од свих шахиста у нашем граду. Успех је
још већи ако се зна да Вук Жегарац има свега седамнаест
година.
Он је прошле године постао
ФИДЕ мајстор, па је најмлађи
шахиста у Војводини с том титулом.

СУПЕР КЛИНЦИ
У Београду је прошлог викенда
одржан традиционалан митинг за најмлађе џудисте познат под називом „Куп Дунава”.
У веома јакој конкуренцији запажене резултате остварили
су и мали борци из нашег града и околине.

Чланови ЏК-а Панчево
Александар Лупулов и Немања Нишић освојили су најсјајнија одличја, а њихови клупски другови Нина Албијанић,
Вук Вељковић и Филип Паланачки окитили су се бронзаним одличјима. На пета места
у својим категоријама пласирали су се: Немања Вељковић,
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ЖЕЉА” НАСТАВИО УСПЕШАН НИЗ...

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Следе две утакмице
на домаћем терену

Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ

Динамо 1945
победио у Перлезу
Утакмицама 25. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
Најпријатније
изненађење
пролећног дела шампионата,
панчевачки Железничар, гостовао је у Бачкој Тополи, где
је с фаворизованим домаћим
ТСЦ-ом играо нерешено 0:0 и
тако наставио успешан низ.
Била је то пета утакмица заредом у „којој” дизелка није осетила горчину пораза, па је и
даље, после лидера Братства,
најуспешнији тим српсколигашке „Војводине”.
Фудбалска филозофија тренера Ненада Стојчића је јасна
– он са својим момцима у сваку утакмицу улази са жељом
да се надиграва, да се надмудрује, да игра офанзивно и да
– победи. Тако је било и у Бачкој Тополи. Жељко Стајчић и
његови саиграчи не само да се
нису уплашили фаворита већ
су га у већем делу сусрета и
надиграли, али овог пута нису
имали довољно среће да постигну погодак који би значио
три бода и скок на пето место
на табели.
– Играли смо добро, а да
смо мало више веровали у себе, из Бачке Тополе бисмо се
вратили са сва три бода. Идемо даље, то нам је била пета
утакмица без пораза, а сада
нам предстоје две утакмице на
домаћем терену. Ако будемо
поштовали све договоре из
свлачионице и све оно што
шеф тражи од нас, уверен сам

Пожега: СЛОГА–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Смедерево: М. РАДНИК – ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЖСК
субота, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МОКРИН
качарево: ЈЕДИНСТВО–АПАТИН
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–МЕТАЛАЦ

Фудбал
у позитивне резултате. Позивам навијаче да дођу у што већем броју и да нас подрже у
походу ка горњем делу табеле
– рекао је играч Железничара
Милош Јанићијевић.
„Дизелка” је одиграла меч у
Бачкој Тополи у саставу: Јевтић, Текијашки, Јанићијевић,
Стајчић, Шалипуровић, Трипковић, Ковачевић, Недучић,
Целин, Јовановић и Симеуновић, а играли су и Савков, Спасковски и Дробњак.
– Наставили смо серију освајања бодова. Задовољан сам како екипа напредује и сигуран
сам да ћемо до краја првенства
играти све боље. Захвалио бих
управи клуба, која је стала иза
мене и играча после два непланирана пораза, указала
нам поверење, дала нам ветар
у леђа и верујем да смо то са
ових пет утакмица оправдали.

Али идемо даље, нећемо се зауставити, волео бих када бисмо успели да будемо и најбољи тим у пролећном делу сезоне. Следе нам лепе, праве
утакмице, у којима играчи
треба да уживају и да се надигравају с ривалима. Честитам
момцима на одличном раду на
тренинзима, на сјајној атмосфери која влада у целом клубу
и верујем да ћемо до краја успети у својим намерама. У недељу нам предстоји дуел с Радничким, а већ у среду, 17. маја,
дочекујемо Омладинац. Идемо да остваримо што боље резултате. Сви момци су на окупу, нема кажњених, нема повређених ни увређених, а позивам и публику да дође у што
већем броју, да нас подржи,
али и да ужива у добром фудбалу – истакао је Ненад Стојчић на конференцији за нови-

наре одржаној у уторак, 9. маја, у просторијама ФК-а Железничар.
У Војвођанској лиги група
„Исток” на програму је било
25. коло. Панчевачки Динамо
1945 гостовао је у Перлезу, где
је с 1:0 савладао домаћу Војводину 1928.
Био је то прилично изједначен дуел, а једини погодак постигнут је у 77. минуту, после
једанаестерца за панчевачки
„брзи воз”. Сигуран реализатор најстроже казне био је
Стојановски.
Тако је нови тренер Динама
1945 Душан Ђокић имао успешан првенствени деби, а с нова
три бода Панчевци су наставили
силовит и незадржив поход ка
вишем рангу. До краја првенства остало је још пет кола и
готово је извесно да „брзи воз”
нема ко да заустави...

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
недеља, 16.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ
среда, 17. мај, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ДОЛИНА
субота, 16.30
Пландиште: СЛОГА – ДИНАМО 1945
среда, 17. мај
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К)
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛОВО

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Прошлонедељни
резултати

АНДРЕА НИЖЕ ПОБЕДЕ
У Румунији је прошлог викенда одржан европски џудо-куп
за кадете и кадеткиње, на коме је наступило 517 такмичара из 27 земаља.
Наша суграђанка Андреа
Стојадинов наставила је сјајан
низ тријумфа, па је поново
освојила златну медаљу у категорији до 48 кг. На путу до највреднијег трофеја Андреа је
остварила пет победа ипоном.
На овом турниру надметала се
и Анђела Ранђеловић у категорији до 63 кг. Она је имала скор
од две победе и два пораза, па
се пласирала на девето место.
На Првенству Војводине за
сениоре, одржаном 6. маја у
Каћу, ЏК Динамо је предста-

вљало седам такмичара. Немања Русо освојио је сребро, а
Алекса Стојадинов се окитио
бронзом. На пета места пласирали су се Неда Остојић и
Игор Омаста.
Најмлађи борци Динама
надметали су се на „Купу Дунава”, на којем су освојили десет медаља.
Највредније трофеје су заслужили: Алекса Ђуровић,
Милица Секуловић, Филип
Француз и Огњен Ђуришић.
Сребром су се окитили Милена Секуловић, Андријана Кртенић и Матеја Зубовић, а
бронзе су зарадили Никола
Мирковић, Ђорђе Јакимовски
и Урош Ћућа.

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Топола: ТСЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945 0:1
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ

8:0

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА

3:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА

3:0

Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ

0:2

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА

0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ

0:4

Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ

3:2

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БЕНЧ-ПРЕСУ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

ДИЖУ КИЛОГРАМЕ, ОБАРАЈУ РЕКОРДЕ
Маја Стојшић, Милош Мандарић, Вук Бабић, Сара Ђурђев и
Лазар Ваневски.
Одлични су били и такмичари ЏК-а Јединство из Качарева.
Бронзане медаље су освојиле Николина Тошић и Јана
Пејновић, а пета места су заслужили Сергеј Цветковић,
Ана Величковски и Растко и
Михајло Анђеловић.

Стране припремио

Александар
Живковић

У Бачком Петровцу је у недељу, 7. маја, одржано Отворено
првенство Србије у бенч-пресу, које је оборило рекорде по
броју учесника.
Такмичарка Динама Кристина Цвјетићанин освојила је
златну медаљу у категорији
девојака до 63 кг телесне тежине. У конкуренцији сениора са опремом, у категорији до
74 кг, за Динамо је наступио
Филип Влајић, који је такође
освојио најсјајније одличје.
Сјајни су били и чланови
СК-а Спартанс. Највредније
трофеје у сениорској конкуренцији без опреме заслужили су: Бранимир Бабин, Александар Колоцка и Денис Мирковић. Сребрна одличја припала су јуниорима Ивану Се-

кулићу и Ненаду Милосављевићу и сениору Новаку Филиповићу.
Панчевачки такмичари су
имали проблема са скидањем

килаже за категорије, али и
поред тога успели су да оборе
неколико рекорда. Бранимир
Бабин је мукотрпним радом
успео да спусти телесну тежи-

ну на свега 59 кг и да обори
државне сениорски рекорде у
категоријама без опреме и са
опремом. Стефан Мирковић
је поставио нови кадетски рекорд у бенч-пресу.
У конкуренцији дизача са
опремом Новак Филиповић је
освојио најсјајније одличје, а
Александар Живковић се окитио сребром. У укупном пласману СК Спартанс је био најуспешнији, јер је освојио највише златних медаља.
Поред Отвореног првенства
Србије, истовремено је одржан
и покрајински шампионат, на
коме су најсјајнија одличја
освојили: Стефан и Денис
Мирковић, Бранимир Бабин,
Александар Колоцка и Новак
Филиповић.

Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ

2:2

ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ

1:8

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

4:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Gavras
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8)
Избор Р. Радојевић

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У УЛТРАМАРАТОНУ

ПАНЧЕВАЧКИ ТАНДЕМ ЗА БЕЛФАСТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Михал Шуља шампион
државе
Жељко Зељковић
на трећем месту
На Палићу је прошлог викенда одржано Првенство Србије у ултрамаратону, од ове сезоне новој дисциплини
у календару Атлетског савеза Србије.
Динамо је први пут имао и свог
представника у једној од најекстремнијих тркачких дисциплина. То је
Михал Шуља из Ковачице, иначе репрезентативац Србије и најбољи ултрамаратонац у земљи.
После само неколико година тренинга Шуља је од рекреативних полу-

Најава

12 сати у суботу, 6. маја, до поднева у
недељу, 7. маја, панчевачки ултрамаратонац Жељко Зељковић освојио је
треће место, истрчавши 207,86 километара, што је резултат његовог новог
личног рекорда. Уједно, он је обезбедио услов за учешће на Првенству
Старог континента у Ирској.
У општој трци на истом такмичењу
победила је Љиља Тасић, с претрчана
144 километра, а Маринко Кнежевић
био је пети у трци на шест сати.
Удружење Маратонци Панчево постаје све бројније, па сви суграђани и
суграђанке који би желели да им се
придруже, информације могу добити
на „Фејсбук” страници, али и директно, сваког понедељка од 19 сати, у Народној башти.
A. Живковић
маратона показивао све већи напредак, па је с великом истрајношћу достигао респектабилне резултате у
полумаратону и маратону, да би се на
крају определио за ултрамаратон.
Прошле године је био и учесник Светског првенства... А да је заиста један од
најбољих српских такмичара у историји, потврдио је прошлог викенда на државном шампионату, у дисциплини
трчање на 24 сата. Титула првака државе обележена је и сјајним достигнућем од 227,90 километара, што је
уједно и нови државни рекорд, али и
норма за Европско првенство у Белфасту, које ће бити одржано 1. јула.
Сјајни су били и остали наши суграђани који су се надметали на Палићу,
чланови клуба Маратонци. У трци од

Има стручњака за питања духа, душе и можданих путева који говоре да сви имамо бар две стране личности.
Једна је она појавна – видимо је у огледалу и по њој нас препознају људи. Друга је скривена, ту и тамо се, најчешће када не
очекујемо, створи непозвана; изненади нас, како самим тим што
је ту, тако и аутоматском самоспознајом да јесте део нас.
Када би се најавила, не би била друга.

Времена мрклог мрака
Силна је природа! Не пита ништа, а најјаче помера све појмљиве границе. Не говори, нема је, али ради из све снаге.
Преостаје нам да пробамо да је разумемо, да јој се прилагодимо, да јој се што више приближимо. Императив је постати део
ње да би и она била део нас, да би нас обујмила.
Важно је бити природан, позитиван и сталожен, посебно у
временима мрклог мрака усред дана.

НАДМЕТАЊЕ У ТЕКВОНДУ

КОЛОСЕУМ ХАРА ВОЈВОДИНОМ
На Првенству Војводине у теквонду,
одржаном прошлог викенда, ТК Колосеум из нашега града представљала су 23 борца, који су постигли
изванредне резултате.
Златне медаље су освојили тим у
формама, као и: Ена Марковић, Стефан Илић (форме и борбе), Александар Батало (две), Миња Бојовић, Лука
Бабић, Милица Неделковски, Бојан
Стефановски и Лука Ранђеловић.
Сребром су се окитили: Лара Бокун,
Ирена Прудеус, Немања Вермезовић,
Растко Достанић, Марко Андоновски,
Алекса Драгојевић и Марко Булован,
а бронзе су заслужили: Сара Цветковић, Андреа Драгојевић, Алекса Ранђеловић и Матеја Поповић.
Јуниори Колосеума били су најуспешнији у укупном пласману, а сениори и кадети заузели су друго
место.
A. Ж.

Сад
Колико пута вам се десило да пожелите поседовање моћи да неки посебан, леп или јак тренутак замрзнете? Да зауставите време. Било како, макар рукама.
Ако није никад, живот вам цури кроз прсте, пропуштате снажне емоције. Безосећајни сте?
Ух, то је онда проблем. Под хитно створите такав моменат,
знате ваљда шта вам прија. У акцију крените сад!

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милан Дехељан,
средњошколац:
– Вероватно ћу
посетити неки наргила
бар, има их више овде
у граду. Можда ћу ићи
и с друштвом на неки
рејв.

Невена
Абрамовић,
средњошколка:
– Највероватније ћу
учити, пошто сад морам
да поправим оцене, али
ћу одвојити време и
да изађем с другарима.
Надам се да ћу имати
времена и да се
одморим.

Никола Игњатов,
средњошколац:
– Вероватно ћу изаћи
с другарима. Морам
сад пред крај године
да учим, а и одмараћу
се. Ако ми остане
времена, ићи ћу
у шетњу.
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