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ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Ко и како ангажује адвокате за
предмете из породичног права

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. АПРИЛА 2018.

Број 4759, година CXLIX
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ДРЖАВА ПОКРЕНУЛА ВЕЛИКУ АКЦИЈУ

ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ УЛИЦА БЕЗ ИМЕНА И БРОЈЕВА
До краја идуће године
требало би да се заврши
акција сређивања
регистра свих адреса на
територији Србије
Када то буде готово, више
неће бити кућа с
дуплираним бројевима
или без бројева, као ни
улица без имена
Београђанину Драгану Поповићу који
је недавно посетио наш град да би се
састао са старим пријатељем требало
је више од сат времена док га није
пронашао. Није ни слутио да ће проблем бити то што у Панчеву постоје
улице са истим именом, као и адресе
„без броја,” због чега га је таксиста
одвео тамо где није требало.
– Када смо стигли, мислио сам да
сам дошао на право место. Звонио
сам на врата, убеђен да ћу видети мог
пријатеља, али уместо њега појавио
се мени потпуно непознат човек. Објаснио ми је да је у питању забуна и да
особа коју сам тражио, по свему судећи, живи на неколико минута вожње
одатле – рекао је Поповић.
Ово је само кап у мору свакодневних проблема који се дешавају не само
у Панчеву већ и у другим градовима
широм Србије због тога што и у њима
постоје дуплирани бројеви и адресе,
или улице без имена. Процењује се да
у сваком насељеном месту у Србији
постоји бар десет таквих улица.
Када се узме у обзир да је у нашој
држави регистровано око 4.700 насеља,
из тога произлази да око 1,2 милиона

Возачи Хитне помоћи имају проблема док не нађу праве адресе
људи живи у улицама без имена. Због и неколико пута. Затим, имамо протога су почетком године Републички блем с кућама на којима уопште нема
геодетски завод и Министарство држав- бројева. Није страшно када је дан,
не управе и локалне самоуправе покре- некако успемо да се снађемо, али
нули акцију ажурирања адресног реги- ноћу имамо проблеме. Дешава се да
стра како би се до средине идуће годи- добијемо хитан позив и да онда моране решили сви проблеми с нерегулиса- мо да тражимо где је кућа из које је
ним адресама, улицама без имена и упућен. Због тога губимо време, па се
кућама без бројева. Важно је истаћи да дешава да се људи љуте, да нам присви грађани који због тога буду морали говарају и говоре: зашто вам је требада мењају лична документа, неће ништа ло оволико времена да дођете? Осим
платити, јер ће све трошкове уместо тога, у граду има улица у којима уопњих сносити држава.
ште нема табли с њиховим називима.
До каквих тешкоћа долази у свако- Слична је ситуација и у селима. Мнодневном животу због тих проблема, го је кућа на којима уопште нема бровиди се из речи Бранислава Ђакови- јева, или су они избледели. Генералћа, возача у служби Хитне помоћи.
но, када је реч о проблемима које
– На пример, незгодно је када доби- имамо због дуплираних или непостојемо позив да интервенишемо на Бава- јећих бројева и необележених адреса,
ништанском путу. У тој улици има ми искусни возачи некако се сналаместа на којима се исти број понавља зимо тако што позивамо једни друге

пре ко радио-везе и међу соб но се
информишемо. Међутим, није нимало једноставно када нам дођу млади
возачи и када се суоче с таквим тешкоћама – изјавио је Ђаковић.
Сличне невоље имају и таксисти.
Маја Дрндарски из „Бедем превоза”
рекла је да возачи који раде за ту
фирму највеће проблеме у сналажењу имају на Баваништанском путу.
– Тамо постоје стари и нови бројеви. Људи нису скинули старе ознаке
када је назив за целу улицу Баваништански пут био Паје Маргановића.
Још је теже у просецима. На пример,
постоји адреса Баваништански пут,
просек, број 34. Нема слова у ознакама адреса на свим кућама, а тамо где
их има, она су измешана! Имамо проблеме и у Козарачкој, јер се бројеви
поклапају, као и у Златиборској улици. Један део се води под једном, а
други под другом улицом. Посебан
случај је и Шарпланинска улица на
Миси. Бројеви тамо прво иду до 50, а
онда се одједном појави број 100!
Даље, у граду има улица које су неосветљене, у којима не ради градска
расвета и где је ноћу готово немогуће
видети ознаке. Возачи морају да излазе из аутомобила да би се снашли –
истакла је Маја Дрндарски.
Акција ажурирања адресног регистра почеће тако што ће Републички
геодетски завод доставити локалним
самоуправама скице делова насеља
без имена улица и бројева. Након тога
ће комисије за именовање улица одредити називе свим улицама које их
нису имале. У трећој, последњој фази,
која ће почети идуће године, локалне
самоуправе ће поставити табле с новим
називима улица и кућним бројевима.
М. Глигорић

Култура
О пролазности
» страна 10

Село
Одржавање домова
све теже
» страна 11

Фото-репортажа
Панчевааааац!!!

» страна 29

Спорт
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Пролеће пуно наде
Почело је! Пролећна спортска грозница, која ће се ове године претворити и у праву летњу „епидемију”, почиње да тресе све заљубљенике у ову друштвену грану. Како у Србији, тако и у Панчеву.
У мору проблема који нас све више море, а који су најчешће у
вези с голом егзистенцијом, наш ће човек увек наћи времена и да
пропрати спортска дешавања. Истина, можда то неће бити с оним
истим жаром и адреналином као у нека лепша и срећнија времена,
када је један од највећих проблема био резултат вољеног тима, али
свакако се гледањем неке утакмице или читањем понеког извештаја
бар мало скрећу оне црне мисли и допуне батерије за наставак свакодневне борбе и трке за бољим животом.
Почело је финале АБА лиге између „Звезде” и подгоричке „Будућности”, занимљив ће бити и плеј-оф у фудбалској Суперлиги, у коме
и црвени и црно-бели део Србије имају своју „рачуницу”... Одбојкаши „Војводине” и „Новог Пазара” бију битку за титулу шампиона,
баш као и одбојкашице „Визуре” и „Црвене звезде”. Гледали смо
ватерполисте на Европском купу, чекају се вести о сарадњи Новака
Ђоковића и тренера Вајде...
Још увек некако у запећку, али све снажније осећа се и дах – Мундијала. Русија ће ускоро бити центар планете, јер Светско првенство
у фудбалу, ако можда и није највећи спортски догађај на кугли
земаљској, онда је свакако – најскупљи. „Панини” је одавно „избацио” албум, почело је и сакупљање сличица, истина у много мањој
мери него с неких других светских првенстава, јер једна кесица
кошта чак 80 динара, али цена се одражава вероватно само на Србију и земље у окружењу. Мада ни код нас они најзагриженији колекционари не питају шта кошта када је попуњавање официјелног албума Светског фудбалског шампионата у питању.
Ведро спортско пролеће догађа се и у нашем граду. Ускоро најбоље кошаркашке екипе у Србији почињу борбу за титулу државног
првака, а КК „Тамиш” је међу њима. Још једном је тај спортски
колектив показао снагу. Чак и онда када су многи помишљали да
неће успети. „Тамиш” има добру организацију, стабилност, јаку управу и – одличног тренера. Тако је већ пуних двадесет пет година. Зато
и не треба да чуди што је тим из нашег града међу најбољима.
С много нестрпљења очекује се и почетак плеј-офа у Суперлиги за
рукометаше. После сасвим задовољавајућег, премијерног наступа у
СЕХА лиги сјајни стратег Иван Петковић ће своје момке повести и у
битку за пехар намењен прваку Србије. Прошле године су заслужили вицешампионску титулу, сада желе да направе још тај један корак.
Јак је данашњи „Динамо”, у сваком погледу. На све то, Панчевци
воле игру с лепљивом лоптом, бодре своје миљенике. Зато треба
имати највише циљеве. Када се у успех чврсто верује, онда он по
правилу и дође.
Одличну сезону у Суперлиги имале су и одбојкашице „Динама”.
Популарне панчевачке „лавице” су, од отписаних, играле чак и у
плеј-офу, где умало нису начиниле највеће изненађење и из даљег
такмичења избациле освајача Купа Србије. Баш као и њихове „колегинице по лопти”, успех су остварили и одбојкаши старчевачког
„Борца”, који су недавно окончали првенство у Првој лиги на трећем месту.
Фудбалери „Железничара” и „Динама 1945” ове недеље су одиграли и градски дерби у Српској лиги, што је још један показатељ да
се и најважнија споредна ствар на свету вратила у наш град. Мада,
прави лет фудбалске „бубамаре” тек следи...
А када нас опет свакодневне муке притисну, „лек” и нову наду
треба потражити и у наступима наших асова у индивидуалним спортовима, попут Ање Цревар, Зоране Барјактаровић, Биљане Релић,
Слободана Битевића и многих других.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Вежбају
са најбољима
Припадници специјалних јединица
наше полиције вежбају са најбољим
колегама из света, без обзира на то
из које су државе!
Пре неколико недеља „Панчевац”
је објавио текст о томе да је Специјална антитерористичка јединица
Србије (САЈ) недавно одржала једномесечну успешну вежбу са командосима „Navy seal”-a, специјалнe
јединицe америчке армије. У овом
броју можемо да обавестимо читаоце
да су запослени у још једној важној
организационој јединици наше полиције, у Јединици за обезбеђивање
важних објеката и штићених личности (ЈЗО) ових дана вежбали са колегама из Федералне службе обезбеђења Руске Федерације (ФСО)
Онима који не знају требало би да
буде довољно ако кажемо да је то једна од најтајнијих и најелитнијих служби у Русији, која је задужена за обезбеђивање председника Путина, и
највиших државних руководилаца
Руске федерације. Њени припадници важе за одлично увежбане, наоружане, и опремљене, па је за очекивати да ће доста својих знања и вештина

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

... само да је овако сваки дан!
Ових дана у Панчеву
Снимио Милан Шупица

пренети на људе из наше полиције.
Иначе, они и њихове колеге из
Русије, већ три године одржавају
заједничке вежбе а последњој, која
још увек траје, су у среду, 11. априла
присуствовали Небојша Стефановић,
министар унутрашњих послова Србије, и Александар Чепурин, амбасадор
Русије. Они су могли да виде неке од
радњи које су заједнички увежбаване
као што су одбрана од напада на штићену личност током пролаза кроз
агресивну масу, напад на возило на
паркингу, или одбрана од напада
палицом, бомбом, аутоматском
пушком, пиштољем и ножем.
Нажалост, међу неким нашим опозиционим партијама и посланицима
у Скупштини Србије било је неких
који су јавно износили критике због
сарадње Министарства унутрашњих
послова са ФСО-ом. Наводно, по
њима је то био доказ губитка државног суверенитета Србије, и нашег потчињавања интересима Русије.
То звучи смешно, јер је неистинито. Сарадња наше полције са другим
полицијама широм света је искључиво професионална, и започета је
искључиво ради стицања нових
вештина наших полицајаца. Због тога
не само да неће штетити нашој држави већ може само да јој користи.
М.Г.

Никола Тесла

НИЈЕ МИ ЖАО ШТО СУ КРАЛИ МОЈЕ ИДЕЈЕ, ВЕЋ ШТО НИСУ
ИМАЛИ СВОЈЕ.
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УКОЛИКО ТРАЖИТЕ ПОСАО

У СРЕДУ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
Манифестација ће
бити одржана на
Корзоу

Понесите своју
биографију

СВАКЕ СУБОТЕ
Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

У пан че вач кој фили ја ли
НСЗ-а кажу да се све већи број
послодаваца сваке године укључује у Сајам запошљавања, јер
у томе виде једноставан и брз
начин да пронађу потребне раднике. Додатно их мотивише то
што на располагању имају и
бес плат ну про фе си о нал ну
селек ци ју при ли ком избо ра
кандидата, као и могућност

Овако је било пре три године
коришћења финансијских олакшица при запошљавању.
Национална служба за запошљавање позива незапослена
лица да посете овогодишњи
сајам и да са собом понесу своју биографију. Они ће на штанду НСЗ-а моћи да добију одговоре на питања о услугама и
програмима који су актуелни у
тој служби.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА
Након сајма у Панчеву иста
манифестација биће одржана
седам дана касније у Ковачици. Сви они који су у потрази
за послом моћи ће да се информишу о понудама радних места
у среду, 25. априла, од 11 до
13 сати, у просторијама МЗ
Ковачица у Масариковој 69.
Д. Кожан

Хуманитарна представа за Милоша

феномене: иако му нису давали никакве шансе ни да ће преживети, Милош се средином
јануара вратио с Малте, а после
прегледа у панчевачкој болници

пуштен је на кућно лечење!
Ипак, стање овог младића није
ни близу идеалног: предстоји
му опе ра ци ја вра ћа ња дела
лобање на место, лево око му
је у лошем стању, а и нога му
се опоравља након прелома.
Милош је на Малти боравиo
седам месеци, а онда му је саобраћајна несрећа пореметила
све планове. Како већ само судбина може да се поигра, неколико дана после пада требало
је да овај Панчевац обнови
здравствено осигурање, да узме
личну карту и да среди свој
статус у иностранству. Како га
је немили догађај спречио да
све то заврши до краја, цео трошак операција и лечења на
Малти сноси он с породицом.
Кона чан рачун у бол ни ци
„Mater dei” износи 22.700 евра.
До сада је у хуманитарним
акци ја ма при ку пље но око

19.000 евра, тако да је новчана
помоћ и даље неопходна.
Ако желите да помогнете
Милошу, довољно је да себи
улепшате вече наредног четвртка тако што ћете оти ћи да
погледате комедију у Културном цен тру. Уко ли ко бисте
радије помогли на другачији
начин, можете уплатити новац
Хуманитарном удружењу „Друга шанса”, које је породица
Станисављевић отворила како
би се избегле административне зачкољице и додатни трошкови приликом уплата новца болници на Малти. Динарски рачун тог удружења је 160505576-40, а деви зни IBAN
RS35160005400002700965.
Додатне информације могу се
добити од Милошевог брата
Бојана Станисављевића путем
телефона 066/300-985.
Д. К.

Представљање нових издања

бољу queer причу у региону
(2016). Уре ди ла је збор ник
лезбејских кратких прича са
екс ју го сло вен ског про сто ра

„Пристојан живот” (2013). Приче су јој преведене на македонски, енглески и немачки језик.
Тре нут но живи у Бео гра ду.

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

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

радним данима 7–14

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

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

ПРИЛИКА ЗА НАЈБОЉЕ РЕЦИТАТОРЕ

ПРОМОЦИЈА КЊИГА „РЕД БОКСА”
На књижевној промоцији која
ће бити одржана у петак, 13.
априла, од 19 сати, у Галерији
савре ме не умет но сти биће
представљена издања „Ред бокса”. С Драгославом Барзут и
Бојаном Кривокапићем разговараће Јасмина Топић.
Драгослава Барзут је рођена
1984. године у Црвенки. Завршила је компаративну књижевност у Новом Саду. Ауторка је
збирке прича „Златни метак”
(2012), за коју је добила награду „Ђура Ђуканов” (2011). За
причу „Најдужи је последњи
сат плус bonus track” добила је
прву награду на регионалном
кон кур су за крат ку при чу
„Изван коридора” (2011), а за
причу „Учим пса да се вози
са мном на бициклу” трећу
награду на конкурсу за нај-

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ
Позоришна представа „Брачне воде Миме и Мусе”, у којој
улоге тумаче Стефан Усиљанин Суси и Александар Јовановић, биће одиграна у четвртак, 19. априла, од 19.30, у дворани Културног центра. Цена
улазнице износи 100 динара, а
сав приход од продатих карата биће уплаћен на рачун нашег
суграђанина Милоша Станисављевића Зеца (28), како би
он могао да плати трошкове
лечења на Малти.
Сви Панчевци добро памте
причу с краја прошле године,
о томе како је Милош Станисављевић Зец у ноћи између 6.
и 7. децембра доживео тешку
саобраћајну несрећу на Малти,
када је пао с мотора и претрпео бројне повреде, а након
тога провео десет дана у коми.
Лекари су га недуго затим с
правом сврстали у медицинске

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

У понуди преко 160
радних места

Панчевачка филијала Националне службе за запошљавање
у сарадњи с локалном самоуправом и ове године ће организовати Сајам запошљавања.
Tа манифестација ће бити одржана у среду, 18. априла, на
Корзоу (Улица војводе Живојина Мишића), од 11 до 13 сати.
У случају лоших временских
прилика сајам ће бити премештен у хол Градске управе.
Како најављују организатори, на овогодишњем сајму учествоваће око 35 послодаваца,
који ће понудити преко 160
сло бод них рад них места из
области личних и финансијских услуга, услуга обезбеђења, производње и прераде дрвене грађе, угоститељства, осигурања, обраде метала, туризма, информационих технологија, трговине и социјалне
заштите. Прилику да дођу до
посла, имаће конобари, кувари, продавци, рецепционери,
књиговође, посластичари, виљушкаристи, радници обезбеђења, ауто-механичари, дипломирани правници, пројектанти, програмери, возачи, васпитачи и многи други. Шансу да
пронађу посао, имаће и особе
са инвалидитетом.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Бојан Кри во ка пић (1985)
завршио је студије компаративне књижевности у Новом
Саду, где и данас живи. Објавио је књиге „Трчи Лилит, запињу демони” и „Жохаров лет”.
Године 2011. добио је регионалну награду „Улазница за
најбољу кратку причу”. За рукопис „Трчи Лилит, запињу демони” добио је награду „Ђура
Ђуканов” (Кикинда, 2012), као
и Годишњу књижевну награду
Истарске жупаније „Едо Будиша” за најбољу књигу кратке
прозе аутора до тридесет пет
година (Пазин, 2014). За поетски руко пис „Жоха ров лет”
добио је награду „Мак Диздар”
(Столац, 2013). „Пролеће се на
пут спре ма” је његов први
роман.
М. М. В.

Такмичење
„Стиховање”
Такмичење у рецитовању српске поезије за ученике основних школа, које организује
удружење „Лас хентес”, биће
приређено 12. и 15. маја на
две локације.
Полуфинале ће бити одржано у суботу, 12. маја, од 10

сати, у читаоници Градске
библиотеке, а финале у уторак, 15. маја, од 18 сати, у
Народном музеју Панчево.
Рецитатори ће се такмичити у две категорије: народна
и ауторска поезија.
М. М. В.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗОРИЦА РЕПАЦ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

НА СВЕ ЗАКОНСКЕ НАЧИНЕ ПРОТИВ УЗУРПАТОРА ЗЕМЉИШТА
На препоруку Владе
прављена вансудска
поравнања
Скидани усеви с
њива, продавани и
тако стваран приход
Широко је поље активности
Зорице Репац, чланице Градског већа за пољопривреду, село
и рурални развој. Ипак, у
последње време у фокусу јој је
била једна велика акција.
– Гледајући с ове временске дистанце, можемо сви да
будемо веома задовољни
постигнутим резултатима које
је донела наша одлучна, принципијелна и ужасно тешка борба против нелегалног коришћења државног пољопривредног земљишта. Пре две године, 2016, када смо је започели, радило се о преко седам
хиљада хектара узурпираних
површина. Постојали су и
познати и непознати узурпатори, који су користили земљу
без икакве надокнаде, а ми
смо користили све наше законске могућности у тој борби –
започиње причу чланица Градског већа.
Школски пример нашег града
Ради се о примени Закона о
државном пољопривредном
земљишту.
– На препоруку Владе правили смо вансудска поравнања
с пријављеним узурпаторима,

а цена је била прихватљива.
Било је, наравно, и много оних
који су покушавали да изиграју ту коректну понуду. Њихова
дрскост дала нам је додатну
енергију да на њу одговоримо
у складу са законом. Познати
узурпатор је био процесуиран
с троструко вишом ценом закупа. Сви предмети су предати
тужилаштву и осталим органима гоњења. У случајевима
када су узурпатори били непознати, кренули смо да скидамо усеве с њива, да их продајемо и да тако приходујемо. То
су у име града радили изабрани извођачи на конкурсу, тј.
ПКБ корпорација. Укупан приход је био 180 милиона динара – објашњава Зорица Репац.
Он се делио аналогно кључу
прихода редовне лицитације:
40 одсто је ишло у градску, а
по 30 одсто у покрајинску и
републичку касу. Чланица Градског већа каже:
– Обавеза нам је била да не
трпимо јавашлук и безакоње.
Нико не може да буде јачи од
државе. Наш задатак је био
да све ставимо у легитимне
оквире. Нешто што је апсолутно сигурно, јесте да су
школски пример града Панчева следиле и друге локалне
самоуправе; с поносом можемо да кажемо да смо били
први у овој причи на територији Србије. Сви су само радили свој посао.
Поред ресорног секретаријата и чланице Градског већа,
у све су били укључени и пољо-

КОНЦЕПТ
Свесни смо да су многи од вас изложени разноврсним притисцима да признају једнострано проглашену независност
Косова. Апелујем на вас да останете доследни у одбрани
међународног правног поретка и истрајете на позицији непризнавања, као и да наставите да се супротстављате унилатералним покушајима тзв. државе Косово да афирмише своје
тежње за чланство у међународним организацијама.
(Из обраћања Ивице Дачића учесницима Међународне конференције несврстаних у Азербејџану, 5. април)
***
У Хрватској је прошле године био приметан већи степен
предрасуда, социјалне дистанце, нетрпељивости и мржње
према припадницима српске националне мањине. Те појаве
нису наилазиле на осуду у хрватском друштву. Срби се
колективно изједначавају са агресорима, због чега су изложени вређању, јавним прозивкама, позивима на насиље и
нападима.
(Из извештаја Лоре Видовић, хрватске заштитнице
грађана, за 2017. годину)
***
Запад је Приштини уписао минус због хапшења и привођења
Марка Ђурића. Када су до сада америчке дипломате долазиле у посете Балкану, почињале су их од главног града наше
државе. Међутим, Метју Палмер, представник Стејт департмента задужен за Балкан, прошле недеље је учинио обрнуто
и прво отишао за Београд.
(Из текста објављеног у приштинском листу
„Газета експрес”, 6. април)
***
Чујем да је нови командант базе Бондстил изјавио да је
поносан на српско и православно порекло. То је веома лепо.
С друге стране, он је амерички официр. Довољно је да поступа по савести. Ниједном војнику или официру није лако када
добије наредбу и треба да је изврши. У агресији НАТО-а на
Србију учествовао је извесни пуковник Карамарковић, маринац. Има и другачијих примера. Недавно смо одликовали
господина Рицудиса. Он је брат Грка који је одбио да 1999.
године учествује у агресији на православну браћу, због чега
је касније претрпео многе невоље.
(Патријарх Иринеј у ускршњем интервјуу за
„Политику”, 7. април)
***
Турска је непријатељ који нас и даље провоцира. Ако се само
дрзну да пипну и педаљ наше територије, мора, земље или
ваздуха, уништићемо их.
(Министар одбране Грчке Панос Каменос у изјави за
тамошње медије, 5. април)
***
Ако мој авион експлодира, питајте ЦИА шта се заправо догодило.
(Родриго Дуерте, председник Филипина, у обраћању
медијима, 7. април)
***
Александру Вучићу су главни приоритет држава и грађани,
па тек онда све друго.
(Владимир Маринковић, СДПС, потпредседник
Скупштине Србије)

чувари, републички инспектори, геодетске куће и припадници Полицијске управе.
Сарадници – запослени у
Секретаријату
Паралелно са овом борбом благовремено је, у августу 2016,
обављена лицитација земљишта.
– Омогућавање пољопривредницима да дођу до жељених
површина, једна је од врло ефикасних мера против узурпације. Ништа није пролонгирано,
није се каснило. Укупна државна пољопривредна земља издаје

се према неколико критеријума: без надокнаде институтима, специјалним установама и
затвору; други је по приоритету, који се остварује на основу
инфраструктуре, што подразумева системе за наводњавање
и одводњавање, или, рецимо,
обим сточног фонда; остатак
иде на лицитацију – рекла је
Зорица Репац.
И током 2017. године настављено је оно што је започето
претходне. Она додаје:
– Били смо поприлично
релаксирани. Компарације

ради, 2016. године било је узурпирано преко 7.000 хектара, а
после првих корака и опсежних акција 2017. годину смо
завршили са узурпираних непуних 35 хектара, што је озбиљна разлика. Скоро све оно што
је било бесправно коришћено,
излицитирано је у првом кругу. У септембру 2017. године
издато је преко 11.000 хектара
земље. Пратићемо програм за
2018. Предмет даље контроле
биће до 500 хектара земљишта
које је преостало после другог
круга лицитације; нећемо се

предавати до последњег ара,
нико не може да буде ван система. Мада, има ту и проблема
са утврђивањем власништва, а
преко 80 одсто од тих 500 хектара је апсолутно неупотребљиво.
Најближи сарадници чланице Градског већа су запослени
у Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој
Градске управе; они су током
читаве године окупирани пројектима у вези са очувањем и
стварањем бољих услова за
кориснике државног пољопривредног земљишта. Секретаријат је у фази добијања сагласности за програм за нову агроекономску годину.
– Кад време то дозволи, изаћи ће на терен изабрани извођач за изградњу атарских путева, овог пута на деоници Старчево–Иваново у дужини од
седам километара. Постоји и
сарадња с ЈКП-ом „Зеленило”
око подизања ветрозаштитних
појасева. Финансирамо одржавање каналске мреже, у сарадњи с Порајином, ради бољег
одводњавања и наводњавања
земљишта. Радујемо се и
наставку комасације у Глогоњу. Перманентно смо на вези
с пољопривредним произвођачима; организујемо едукације,
помажемо им око конкурсне
документације у вези с подстицајима... Пратимо и рад разних
удружења – закључује Зорица
Репац.
Иначе, Државна ревизорска
институција детаљним увидом
у документацију потврдила је
исправност спровођења свих
поступака у вези са узурпацијом и целокупног рада секретаријата.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Три примедбе на Нацрт елабората

Рок за увид од осам
дана кратак

На конференцији за новинаре
одржаној у среду, 11. априла,
у просторијама партије, говорио је Драгољуб Крстић, в. д.
председника Градског одбора
Демократске странке. Он је у
неколико наврата поновио да,
и поред страначке функције,
износи ставове не само ДС-а
већ и лично своје, као грађанин Панчева и вишедеценијски привредник и банкар.
– Веома бурно се појавила
информација о томе да је могућа инвестиција у северној индустријској зони. То би могло да
буде добро, с обзиром на постојећу стратегију развоја Панчева, у чијој је изради и ДС учествовао. То јесте на линији
наше политике. Реиндустријализација, развој пољопривреде и агроиндустрије – неопходни су граду. Ни странка ни
ја лично немамо негативан став
према тој зони генерално, јер
је она предуслов за реиндустријализацију. Али... – започео је своје обраћање Крстић.
Додао је да се појавио Нацрт
елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта, без накнаде, у
северној индустријској зони.
Суштина је, наравно, у томе
што је писмо о наме ра ма
немачке компаније „ZF Friedrichshafen AG”, 30. мар та,
закључком прихватило Градско веће. Ради се о, како је тада
форму лиса но, обезбеђива њу
подстицаја за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта
у поменутој зони у Панчеву
повр ши не 10,8 хек та ра – с
фокусом на фазу 1 инвестиција те компаније у периоду од
2019. до 2021. Она планира
изградњу фабрике за производњу

компонената из области аутомобилске индустрије.
Крстић је, као грађанин Панчева, послао примедбе на Нацрт
елабората. И то три. Прва је да
је рок за транспарентан увид у
Нацрт елабората од осам дана,
и то од 4. до 11. априла, веома
кратак, при чему је уз то трајао
током нерадних дана због Ускрса, што, према његовим речима, „изазива додатну сумњу да

је тим за изра ду ела бо ра та
желео што мањи обим увида
грађана у предметни акт”.
– Ово се нарочито односи на
оне грађане Панчева који су
желели да директно остваре
увид у Нацрт елабората путем
канцеларије 301 од 12 до 15
часова, а нису могли, јер је
зграда Градске управе била
данима закључана због верског
празника и викенда. Потребан

је дужи рок за увид у Нацрт
елабората, јер се ради о инвести ци о ном про јек ту вели ке
вредности, а прималац је, према подацима Агенције за привредне регистре, ново једнодомно друштво, без управног
и надзорног одбора, основано
27. фебруара 2018, са оснивачким улогом од 10.000 евра и
са седиштем на Новом Београду – рекао је Крстић.
Друга примедба је у вези с
тржишном вредношћу предметне катастарске парцеле. Он
сматра да је она нижа од оне
коју би требало да има, те да је
утврђена без изласка на терен,
на бази аритметичке средине
двеју цена другог грађевинског
земљишта, као и да оне нису
референтне за тржишну цену
земљишта града.
– Трећа примедба је заправо
предлог допуне члана 11 Нацрта уговора. Платива гаранција
за добро извршење посла, на
први позив, без протеста и примедби, требало би да покрије
гаранцијским износом тржишну вредност неизграђеног грађевинског земљишта од 10,8
хектара, везану за евро путем
средњег курса НБС за евро, увећану за износ затезне камате,
обрачунате за период од датума уговарања па све до наплате гарантоване вредности, за
случај да се предметни уговор
не реа ли зу је – обја снио је
Крстић.
Закључио је да би се овом
допуном уговора умањио уговорени ризик Панчева у поступку реализације инвестиционог
пројекта.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

УСКОРО У НАШЕМ ЛИСТУ:

УПРАВА ЦАРИНА О НЕДАВНИМ АКЦИЈАМА

КО И КАКО АНГАЖУЈЕ АДВОКАТЕ
ЗА ПРЕДМЕТЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА

Спречена продаја
драгоцених новчића

Центар за социјални рад
„Солидарност” у Панчеву
највећа енигма?
Новинари нашег листа су дошли до
сазнања да тек неколико адвоката
испред Основног суда у нашем граду
води предмете из области породичног права, те да се најчешће помиње
име Анђелије Милошевић. То је био
разлог да проверимо ове наводе, па
смо стога ступили у комуникацију са
овом институцијом.
Јасмини Петровић, председници
Основног суда у Панчеву, поставили
смо следећа питања:
1. Колико предмета је укупно адвокат Анђелија Милошевић добила да
води по службеној дужности када се
ради о Центру за социјални рад „Солидарност” у Панчеву?
2. Колико је наплатила своје услуге?
3. Колико предмета је добила, а
колико изгубила?
Стигао је одговор, који је потписала Наташа Цицуљ, секретар суда, и
то ове садржине:
„Поводом Вашег мејла од 8. марта
обавештавамо Вас да се са питањима
која сте поставили председнику овог
суда обратите надлежном Центру за
социјални рад у Панчеву, који поставља стараоце за посебне случајеве”.
Питања смо из разумљивих разлога
морали да поновимо, допунимо и преформулишемо. Наравно, из поштовања и према институцији и председници Основног суда, у мејлу је стајало
следеће: „Уз дужно уважавање и Вас и
суда којим председавате, сложићете
се с нама да одговоре на ова питања
пре можете дати ви него Центар за
социјални рад у Панчеву, како стоји у
вашем одговору на претходни мејл
који је послат 8. марта”.
У нашем мејлу је сада стајало ово:
„Поштована председнице, с обзиром
на то да имамо сазнања да је адвокат
Анђелија Милошевић имала највећи
број предмета, преко две стотине,

више од свих осталих адвоката, молим
Вас да ми у што краћем року одговорите на следећа питања:
1. Колико предмета је укупно адвокат Анђелија Милошевић добила да
води када се ради о разводима?
2. Колико када су у питању издржавања деце?
3. Који је тачан број предмета које
је водила у вези с поверавањем деце?
4. У колико предмета је била постављена за привременог заступника?
5. Колико предмета је добила, а
колико изгубила?”
Овај допис је озбиљније схваћен,
па су одговори овог пута постојали.
Потписала их је Драгана Злоколица,
портпарол Основног суда:
„Поводом Вашег захтева, достављеног Основном суду у Панчеву мејлом
23. марта 2018, пружамо Вам следеће подат ке из АВП про гра ма
(аутоматско вођење предмета):
– база АВП програма, коју примењује суд и на основу које се праве званични извештаји, даје податак да је у
периоду од 1. 1. 2017. године до 29. 3.

Тестирање на склоност
ка корупцији

новац као награду за неку услугу. То
ће радити њихове колеге, полицајци,
које они не познају.
Како пише у члану 230 допуњеног
Закона о полицији, спровођењу тих
тестова претходиће иницијативе да се
обаве, одлуке да буду обављени и планови на који начин ће се вршити.
Важно је да ће се поступак спровођења тестова интегритета покретати
након писане и образложене иницијативе министра унутрашњих послова, директора полиције или начелника Сек то ра уну тра шње кон тро ле,
посебне службе која је задужена за
контролу законитости рада запослених у полицији.

могу да продају другим лицима.
Вредни антиквитети с наших простора често завршавају на аукцијама на Западу, где се продају по ценама које нису ни приближне њиховој
стварној вредности и значају који
имају за нашу археологију и историју”, пише такође у саопштењу Управе царина.
М. Г.

У ДОМУ ВОЈСКЕ, 14. АПРИЛА

НОВИНА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ

Тзв. тестови интегритета, тачније
тестирања полицајаца на то да ли су
подложни корупцији – једна је од најважнијих новина недавно усвојеног
Закона о изменама и допунама Закона о полицији.
Тим тестовима ће се ненајављено и
без претходног обавештавања проверавати како људи у полицијским униформама реагују када неко покуша
да их подмити, или да им понуди

Управа царина недавно је два пута
спречила покушаје једног нашег
суграђанина да прода старе и вредне новчиће у иностранству – саопштила је та служба. Он је најпре онемогућен у покушају да једном лицу
у Катару пошаље новчић с бројем
1807, који, по свему судећи, означава годину када је искован.
Након тога послао је слич ну
пошиљку у Торонто, али су у њој
била три новчића. С обзиром на то
да би могли да буду од културне,
историјске или археолошке вредности, новчићи су предати надлежној
служби да их она процени.
„Познато је да ловци на благо и
трговци старинама прекопавају и
разарају локалитете широм Србије
у потрази за драгоценостима које

Одлуку да су испуњени сви услови
да се ти тестови спроведу доносиће
начелник Сектора. Он ће бити задужен и да прецизира све детаље о томе
како, када, и у којим условима ће се
то радити.
У члану 230 наглашено је и да ће
током спровођења тестова морати да
се поштују основна људска права, слободе, професионални интегритет и
достојанство полицајаца који буди
тестирани. Осим тога, строго је забрањено да их њихове колеге које ће их
проверавати подстичу да изврше неко
кривично дело. Међутим, дозвољено
је аудио или видео снимање реакција
тестираног (тестираних).
Законом је предвиђено и то да резултати тестова интегритета могу да буду
позитивни или негативни. На пример,
уколико је полицајац који је био субјекат тестирања узео понуђени новац,
аутоматски ће се евидентирати да није
доказао свој професионални интегритет и то ће бити основ да против њега
буде покренут дисциплински поступак.
После усвајања допуњеног Закона о
полицији Министарство унутрашњих
послова је обавезно да интензивира
борбу против корупције међу запосленима. У складу с тим, у члану 230б
прописане су обавезе да старешине
полиције и виши руководиоци у хијерархији сачињавају извештаје с препорукама и мерама за спречавање, ублажавање и елиминисање вероватноће за
појаву корупције. На основу тих извештаја реаговаће Сектор унутрашње контроле, као и Агенција за борбу против
корупције.
Важно је напоменути и да је законом предвиђено да Сектор унутрашње
контроле континуирано прати имовинско стање свих запослених у МУП-у,
посебно високо позиционираних старешина и руководилаца.
М. Г.

2018. године, адвокат Анђелија Милошевић из Панчева, од стране овог суда,
у породичним споровима, постављена
једном за привременог заступника.
– у вези с питањима која се односе
на заступања адв. Анђелије Милошевић из Панчева у породичним споровима, база АВП програма овог суда даје
податак да су у периоду од 1. 1. 2017.
године до 29. 3. 2018. године у Основном суду у Панчеву запримљена укупно 983 иницијална акта из породичног
права и да је у овој материји, у назначеном периоду, адв. Анђелија Милошевић из Панчева ангажована као пуномоћник странке од стране физичких
лица, не суда, у 30 предмета”.
Ипак, не сасвим задовољни добијеним одговорима, послали смо још
један мејл: „Поштована Драгана, хвала вам на одговору и сарадњи, али
морам да приметим да сте се базирали на само последњих 15 месеци, а у
питањима нису постојали временски
оквири. Зато вас молим да погледате
у бази АВП програма колико је предмета адвокат Анђелија Милошевић у
последњих десет година водила као
заступник у случајевима које смо описали, као и да тај податак с нама поделите у најскоријем могућем року.”
Још увек чекамо одговор на овај
мејл. Потом ћемо сазнања која имамо укрстити са званичним подацима,
па ћемо добити комплетну слику.
С. Трајковић

Скупштина удружења
војних пензионера
У суботу, 14. априла, од 11 сати, у
Дому војске биће одржана изборна
скупштина Градског удружења војних пензионера. Том скупу ће као
гост присуствовати председник Удру-

же ња вој них пен зи о не ра Срби је
Љубомир Драгањац.
Он ће говорити о актуелним проблемима који се тичу војних пензионера, а
након тога ће бити одржани избори.

МОЛБА НАДЛЕЖНИМА

Санирајте ударне рупе
на коловозима

После зиме и бацања соли на коловозе да се не би стварала поледица,
на њима је остало много рупа и оштећења, које би што пре требало санирати да наши моторизовани сугра-

ђани не би оштећивали своја возила. Довољна опомена за то могла би
да буде ова рупа коју смо снимили у
једној улици на Тесли.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВЕЖБАТЕ ОВИХ ДАНА?

Свакодневна шетња у природи

Н. МАТИЋ

М. МИЛУТИНОВ

Сунце и топло време вратили су енергију која нам је недостајала у претходним месецима. Пробудила се и
потреба да се више крећемо, лепше
облачимо, а самим тим и да боље
изгледамо. Могућег вишка килограма који смо зарадили преко зиме,
можемо да се ослободимо вежбањем,
а како је пролеће у свом пуном сјају,
нема више простора за изговоре. Дан
је дужи, природа нас својом лепотом
мами да више боравимо напољу. Свима су доступни паркови, па је шетња
оно најмање што можемо урадити за
своје тело. Она не може да замени
вежбање, али може нам помоћи у
сагоревању барем једног дела калорија које смо унели током дана. С
друге стране, ту је и дружење и већа
вероватноћа да сретнемо драге људе.
Питали смо наше суграђане на који
начин они вежбају ових дана.

С. МИЛОВАНОВИЋ

Б. ТРБЕНЧИН

С. ХАЏЕЛИЋ

Н. САДАК

НАДА МАТИЋ, пензионерка:
– Још нисам кренула у активну
шетњу, али имам обичај да шетам,
када је лепо време, до Народне баште.
Сада је стварно дивно напољу, само
треба наћи времена за рекреацију.

БОЈАНА ТРБЕНЧИН, посластичарка:
– Кад имам слободног времена,
шетам с дечком по Народној башти.
Често одлазим с другарицама на пиће
и у куповину, која је такође вид рекреације.

МИРЈАНА МИЛУТИНОВ, теткица у
ОШ „Мирослав Мика Антић”:
– Водим рачуна о свом здрављу
тако што сам активна. Идем у Народну башту, мало се бавим спортом,
трчим и радим вежбе за разгибавање. Трудим се да сваког дана вежбам,
јер имам проблема с кичмом. Вежбање ми олакшава тегобе.

САФЕТ ХАЏЕЛИЋ, пензионер:
– Тренутно сам у пролазу кроз град,
иначе живим на селу, у Мраморку.
Проводим време напољу, а свакодневно са својим пријатељем пешачим до
шуме, где се налазе викендице. Већ
седам година сваког дана шетамо по
шест километара у једном смеру.

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ, пензионер:
– Тренутно живим на селу, па се тамо
забављам у природи. Кренули су ти спољни
радови, сређивање баште, а и сеје се полако.
То је сасвим довољна активност за мене.

НИКОЛА САДАК, металофрезач:
– Немам довољно времена због посла,
а кад успем да уграбим неко време,
одем до Спортског центра на трчање.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ПРЕДСТАВЉЕНЕ КЊИГЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „АГАПЕ”

КУЛТУРНИ ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ
Четири нова издања
Гостовали
Александар Гајшек,
Александра
Нинковић Ташић и
Арно Гујон

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Слатки корен
Слатки корен (Glycyrrhiza glabra L.) или, како га у нашем
народу зову, сладић, глицериза, глићирица, коњеда, слацић, госпино зеље, патика,
слатка кореница, слатко дрво,
слатка трава или слатки
багрем, јесте вишегодишња
полудрвенаста махунарка
богата сапонизидима. Живи
дуже од свих врста гајеног
лековитог биља (двадесет и
више година). Слатки корен
поседује веома развијене моћне коренове и столоне, који
могу достићи дужину од 13
метара, што зависи од старости биљке. У службеној употреби су корен (Liquiritiae
radix) и столони стари тричетири године. Подземни
делови те старости имају највише глициризина (до 15%)
и флавоноида, који чине главне делотворне материје корена. Глициризин је носилац
слатког укуса, а педесет пута
је слађи од сахарозе. Глициризин (ГЛ) као активна материја улази у састав великог
броја прехрамбених, фармацеутских и козметичких производа. Сладић је једна од
најстаријих лековитих биљака, те је у употреби неколико
хиљада година. Древни Египћани су га користили као
лековито средство, а пронађене су и његове залихе у
гробници краља Тута. Против ћелавости су га још 360.
године пре нове ере користили у Риму. Модерне бомбоне од слатког корена датирају из 17. века, када су их из
Холандије по целом свету
проширили холандски морнари. Да је значај сладића у
претходним временима био
изразит, потврђују и мештани из околине Бамберга у
Немачкој, који су сладићу
дали посебно место на грбу
свога краја.
Корен слатког корена је
споља смеђе, а изнутра светложуте боје. Жута боја потиче од флавонских једињења
(ликвирицина и др.). Продире дубоко у земљиште и својим разгранатим системом
корења, столона и ризома
добро везује земљиште и јако
је погодан за спречавање ерозије. На корену се јављају квржичне бактерије, које врше
азотофиксацију слично као и
на корену других биљака из
фамилије махунарки (фам.
Fabaceae). То значи да и сладић, на овај начин, везује
атмосферски азот и тиме
поправља и обогаћује земљиште азотним једињењима. На
сваком корену најчешће се
срећу два до пет столона. Из
појединих столона избијају
нове биљке, корен расте вертикално, а водоравно и косо
расту нови столони. Тако се
сладић сам размножава, те се
веома брзо шири. Стабло је
добро развијено, у горњем делу
разгранато, храпаво или густо
покривено длакама и жлездама, високо и до два метра.
Како из ризома избија по неколико стабљика, оне формирају збијени честар који на први
поглед личи на младу багремову шумицу. Стабљике су

обрасле наизменично постављеним листовима дугачким
од 10 до 20 цм. Листови су
непарно перасто сложени, са
четири до осам пари овалних
листића целог обода, и по
томе слатки корен личи на
багрем. Листићи су јајастог
до издужено елиптичног облика, дугачки од два до пет центиметара и широки 1,5–2,5
цм. На врху су заобљени, с
кратком бодљицом, са израженом перастом нерватуром
и смоласто лепљивим, седећим светлим жлездама на
наличју. Слатки корен обично цвета у периоду мај–јул.
Цветови су од љубичастоплаве до љубичастоцрвене боје,
дужине око један центиметар, смештени на краткој цветној дршци. Формирају гроздасте цвасти које се састоје
од 20 до 30 цветова. Цвасти
се налазе на врху стабљике и
у пазуху листова. Цветови су
богати нектаром па их пчеле
радо посећују. Плод је махуна која не пуца. Махуна је
црвенкастосмеђе боје, дугачка два-три центиметра, с три
до пет семенки. Семе је ситно. Маса 1.000 семенки износи око 10 грама. Има слабу
клијавост и задржава је кратко време. Семењача му је изузетно јака и отпорна, па је
неопходна скарификација
ради бољег клијања.
Има га у читавој јужној
Европи, југозападној Азији и
северној Америци. У земљама бивше Југославије заступљен је у Србији, Хрватској и
Словенији. Највише се гаји у
Шпанији, Италији, Француској, Енглеској и САД. Према температури нема велике
захтеве. Лако презимљава у
нашим климатским условима. Најбоље успева на јужним
експозицијама, односно на
добро осунчаним теренима.
Засењена места не подноси.
За успешно гајење сладића
земљиште треба да има добре
водно-ваздушне особине,
односно да је порозно и да
добро чува влагу. Требало би
да буде средње обезбеђено
хранљивим материјама. Овоме су најприближније песковите иловаче. Али како сладић има моћан коренов
систем, он може успевати и
на сиромашнијим и ерозијом угроженим земљиштима,
а никако на забареним и влажним земљиштима. У односу на претходни период бројност самониклог слатког корена је увелико смањена. Иако
поседује релативно ефикасан
систем саморепродукције,
потражња и добра цена утицали су на смањење његовог
присуства у природи, те се
неретко налази као једна од
заштићених врста у Наредби
о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље
флоре и фауне, коју предлаже Завод за заштиту природе
Србије. Раније се сакупљао с
неколико локалитета у Војводини, нарочито на Фрушкој
гори, као и на високим песковитим обалама Дунава. Данас
се сировина обезбеђује углавном од гајених биљака.

Крајем марта у Градској библиотеци Панчево одржано је књижевно вече посвећено књигама
издавачке куће „Агапе”, које је
организовало удружење „Лас
хентес”. Том приликом су представљена четири нова наслова:
„Агапе 4” Александра Гајшека,
„Звездобројци” Александре Нинковић Ташић, „Сви моји путеви
воде ка Србији” Арноа Гујона и
аутобиографије Михајла Пупина и Николе Тесле у једној књизи. О књигама су, у препуној
читаоници, говорили сами аутори, а велико одушевљење изазвало је гостовање француског
хуманитарца Арноа Гујона.
Он је оснивач и директор
француске невладине организације „Солидарност за Косово”. У својој књизи „Сви моји
путеви воде ка Србији” објаснио је разлоге оснивања хуманитарне организације „Солидарност за Косово” и ангажова ња око помо ћи Срби ма у
енклавама на Косову. Та организација је од оснивања допремила помоћ у више од тридесет конвоја у вредности већој
од милион и по евра, реализовала је дванаест пројеката, сарађу је са Епар хи јом рашко-призренском и има тридесетак волонтера. Помоћ тој организацији у Француској пружа
десет хиљада донатора. Пред
Панчевцима је нагласио да се
једино плаши да му не забране
да одлази на Косово, а подсетио је и на косовско веровање

да „ако од својих уста не одвајаш, ти у суштини и не дајеш”.
Александра Нинковић Ташић
истакла је да је у добру лако
добар бити, а да се на муци
познају јунаци и да Арно није
ништа друго него аутентични
херој и јунак који није ни свестан свог јунаштва.
– Данас постојати, помагати
и бити у најтежим, збуњујућим
тренуцима уз српски народ,
мора да је изазов прве врсте,
те га због тога сви гледамо с
љубављу и дивљењем, јер другачије не може. Ја се већ петнаест година дружим с највећим суперхеројима историје и
ако могу нешто да научим, то
је да препознам образац који
је потребан да се формира лик
хероја. У савременом добу веома је тешко препознати хероје, али само када погледамо
Арноов рад, можемо да будемо срећни што делимо простор
с правим суперјунаком – закључила је Александра Нинковић
Ташић.
Аутор и води тељ еми си је
„Ага пе” Алек сан дар Гај шек

детаљније је говорио о својој
последњој књизи, „Агапе 4”,
насталој у сарадњи са академиком Владетом Јеротићем,
који је најзначајнија особа серијала „Агапе”.
– Владета Јеротић ми је увек
причао о значају континуитета
као једној од вредности које недостају нашем народу. Често је
цитирао Амфилохија Радовића,
који је још када је био монах,
изјавио да Срби немају идентитет јер немају континуитет. Зато
је сматрао да је то важно, јер би
та вредност надоградила све друго што Словени имају – креативност, идеје, машту. Па зато
све што траје неко време треба
хвалити и бодрити да опстане –
рекао је Гајшек.
Због тога је написана и четврта књига „Агапе”, коју је уређивао Владета Јеротић. У кратком року прегледано је око пет
стотина емисија и на крају је
изабрано дванаест саговорника,
међу којима су Арно Гујон, Александра Нинковић Ташић, али и
Дарко Танасковић, Душан Ковачевић, Александар Кнежевић,

Жарко Требјешанин..., али и
један део који је посвећен Владети Јеротићу и његовом животу.
– Вла де та Јеро тић је био
несташан дечак који је задавао главобоље родитељима. Три
пута је био на ивици да га избаце из гимназије, падао је на
поправ ни и онда се деси ло
нешто у његовој души па је
трајно остао човек цркве и духа
– испричао је Гајшек.
Он је објаснио да његова прича отвара могућност да размишљамо да ли је свако предодређен за нешто.
– Да ли су Арно и Александра предодређени за то што
раде или је то неки лични труд
учинио да заблистају оваквим
сјајем? То је питање за свакога
од нас. Да ли ипак чучи нешто
у нама, али из лењости и недостатка снаге да поверујемо у
лични став, то се не реализује?
За шта се спремамо, а шта будемо? Арно је желео да буде
инжењер екологије, али га је
пут довео у Србију и сада тринаест година помаже Србима
на Косову. Александра се спремала да буде професор књижевности, а сада је професорка неке друге науке. Тако је и
Владета маштао да буде спортиста, атлетичар, фудбалер.
Ипак, 1943. године, када је била
окупација, прочитао је пуно
књига, између осталог и „Кво
вадис” Хенрика Сјенкјевича, и
тада је доживео мистични тренутак, који се слично описује у
књигама светих отаца – објаснио
је Гајшек.
На крају вечери Старчевац
Ненад Милетић, који ручно
изра ђу је народ ни музич ки
инструмент кавал, поклонио је
Арноу Гујону пет кавала, које
ће он послати на Косово, у школе по свом избору.

ТРЕНИНГ У ПАНЧЕВУ

Промовисање развоја микропредузећа
У Зрењанину ће од 25. до 27.
априла бити одржан тренинг
за промовисање развоја локалних микропредузећа за све оне
који желе да унапреде пословне вештине и боље упознају
нови регионални туристички
производ „Еко Тамиш”.
Тренинг ће омогућити практичне вежбе пословних вештина и унапређивање промотивних и других бизнис алата који
се користе у туризму, али и
било ког другог посла који захтева рад с људима. Учесници
ће добити основне вештине,
ресурсе и технике. Циљеви су:
стварање свести о значају истраживања тржишта и идентификовању циљних група у туризму; учење о томе како се примењују различити концепти и
технике; идентификовање и
планирање најбољег приступа
промоцији у туризму; изградња вештина и учење техника
ефикасне промоције; сагледа-

вање потреба купца/туристе,
као и стицање увида у потенцијал и ограничења онлајн маркетинга.
Тренинг је посебно дизајниран за микропредузећа. Подељен је у три једнодневне сесије, па учесници неће предуго
бити одсутни с посла. Првог
дана ће се говорити о истраживању тржишта и одређивању циљних група, а током другог дана учесници ће се усмеравати на практичне аспекте,

укљу чу ју ћи про мо ци ју, са
акцентом на онлајн маркетингу. Послед њи дан тре нин га
предвиђен је за сумирање стеченог знања, као и повезивање
научених техника и алата с
конкретним туристичким производом „Еко Тамиш”.
Обука је заснована на најбољим међународним праксама
и широ ком спек тру зна ња
стручњака из ове области. Тренинг је интерактиван и укључује вежбе и примере из ствар-

ног живота и води учеснике
кроз при ступ мар ке тин гу у
туризму од почетка до краја.
Тренери су искусни стручњаци из области маркетинга у
туризму.
Тренинг ће бити одржан на
српском језику. Учешће полазника је бесплатно, а за учеснике су обезбеђени штампани и остали материјали, храна
и освежење, као и преноћиште
за оне који имају објективну
потребу за тим. Пожељно је да
учесници на тренинг донесу
„паметне телефоне” или лаптоп рачунаре.
Додатне информације о процесу пријављивања могу се добити помоћу следећих контаката:
daliborka.ivanovic@pks.rs
(063/10-44-290) и zoran.cernoh@pks.rs (066/87-51-195).
Тренинг ће бити одржан и у
Зрењанину и Ковачици, од 19.
до 21. априла.

ИЗЛОЖБА У БИБЛИОТЕЦИ

Сто година од рођења Александра Солжењицина
Градска библиотека Панчево је на основу грађе из својих фондова приредила изложбу поводом сто година од
рођења Александра Солжењицина (1918–2008), најистакнутије личности књижевног
отпора совјетском тоталитаризму.
Рођен је 1918. годи не у
Кисловодску. Завршио је студије математике и физике на
Универзитету у Ростову 1941.
године, а паралелно је студирао и на Институту за историју, филозофију и књижевност
у Москви.

Био је учесник Другог светског рата 1945. године. У чину
капетана бива ухапшен под
опту жбом да је кри ти ко вао
Стаљинову власт. Осуђен је на
осам година логора у Сибиру.
После рехабилитације 1956.
године почиње да се бави књижевним радом. Познатим га
је учинио роман „Један дан
Ивана Денисовича”, који се
темељи на опису Руса у логорском зато че ни штву. Његов
књижевни рад трпео је жестоку цензуру, тако да је совјетска власт 1974. године одлучила да га протера. У изгнан-

ству је живео у Швајцарској, а
потом у Америци. Све време
пише и објављује. У том периоду настају преостали томови
„Архи пе ла га Гула га”, као и
аутобиографија „Борио се шут
с рогатим” (1975). У Русију се
вра ћа 1994. годи не и тада
почиње веома плодан период
његовог рада. Пише књижевнотеоријске текстове о савременим руским песницима, о
Алексеју Толстоју, Чехову, разне филозофско-историјске студије, лирске минијатуре.
Године 1970. добио је Нобелову награду за књижевност.

Упркос негативној оцени његових ставова из последњег раздобља Солжењицин и даље заузима значајно место у руској
књижевности друге половине
20. века. Умро је у Москви
2008. године.
Изложбу je приредила Љиљана Дракшан, виши библиотекар.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

АП ВОЈВОДИНА ПОТПИСАЛА УГОВОРЕ С ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ
И САНАЦИЈУ
Почињу радови
у основним школама
„Ђура Јакшић” и „Вук
Караџић”
У јулу нови конкурс
Председник Покрајинске владе Игор Мировић у среду, 4.
априла, у палати Бановине, уручио је уговоре у вредности од
150,4 милиона динара за инвестиције у области образовања
у 2018. години. Средства су
добиле 53 установе – основне
и средње школе, предшколске
установе и домови ученика –
за реконструкцију, адаптацију,
санацију и инвестиционо одржавање објеката.
Мировић је том приликом
истакао да Покрајинска влада
неће стати на овом конкурсу и
најавио да ће у јулу бити расписан нови конкурс с новим
средствима. Како је рекао, многи нису веровали да ће се овај
програм спровести и да ће траја ти у кон ти ну и те ту све до
момента док се у свим основним и средњим школама, предшколским установама и ученичким домовима у Војводини не санирају и реконструишу објекти и не обезбеди енергетска ефикасност.
– Ова година је за нас тек
почела и ових 150 милиона
динара је прва фаза у реализацији важних инвестиција. Један
део послова радиће Канцеларија за јавна улагања Владе
Србије, с којом је Покрајинска
влада успоставила пуну координацију, а део послова радиће локалне самоуправе. Наш
план је да до краја мандата ове
владе имамо пун континуитет
у реализацији ових послова.
Жели мо да све шко ле буду
реконструисане и да услови у
којима наша деца уче, буду много бољи – казао је Мировић и

МИНИСТАРСТВО РАСПИСАЛО КОНКУРС

Новац за еко-пројекте

додао да је важно да се упоредо с тим ради на техничком
осавремењавању образовних
установа.
Европски стандарди
С друге стране, потпредседник
Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање,
прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш у свом обраћању је нагласио да је важно
да се обезбеди одговарајућа
инфраструктура, по европским
стандардима, која задовољава
потребе новог технолошког развоја. Како је рекао, континуирано финансирање ревитализације објеката које користе
образовне установе мора бити
приоритет Покрајинске владе.
– Одлучни смо да истрајемо
и наставимо ка циљу, а то је
обезбеђивање бољих услова за
боравак и рад у установама

образовања и васпитања, имајући на уму, пре свега, интерес
деце која похађају те установе
– истакао је Њилаш.
Да подсетимо, прошле године из покрајинског буџета издвојена су средства за реализацију
122 пројекта и изведени су радови у 109 установа. Када је реч о
установама с територије нашег
града, уговоре су потписали
представници ОШ „Ђура Јакшић” (300.000 динара за замену столарије) и старчевачке
основне школе „Вук Караџић”
(990.000 динара за реконструкцију фискултурне сале).
Очување традиције
ОШ „Ђура Јакшић” је једна од
најстаријих школа у нашем граду и последњих година је доста
урађено на њеној адаптацији.
Према речима Радета Барјактаровића, директора ОШ „Ђура
Јакшић”, школа је аплицирала

код Покрајинског секретаријата пројектом за адаптацију, то
јест замену главних улазних
врата, која су у веома лошем
стању. Како је он рекао за наш
лист, пошто је згра да под
заштитом државе, осмишљено
је идејно решење које ће обезбедити да се сачува стари, препознатљив улаз у ту значајну
образовну установу. Врата ће
бити направљена од алуминијума, што ће допринети побољшању енергетске ефикасности
дела школског простора. Поред
тога, Град је одобрио средства
за уређење стаза и прилаза,
тако да ће по окончању радова
бити завршена једна значајна
целина – улаз у школу. Према
речи ма дирек то ра „Ђури не
школе”, ове адаптације су веома важне, наро чи то за
формирање првог утиска родитеља и ђака о тој школи.

ШКОЛСКА 2018/2019.

Последња званична провера стеченог знања
Пробно тестирање
матураната током
викенда
У основним школама у Србији
у петак и суботу, 13. и 14. априла, биће одржан пробни завршни испит за осмаке, а школе
су преузеле тестове у среду, 11.
априла, са сајта Завода за вредновање квалитета образовања
и васпитања. Проба мале матуре биће организована за 71.661
осмака. Тест из математике заказан је за петак у 12 сати, а тест
из матерњег језика биће одржан у суботу од 9 сати. Комбиновани тест (биологија, хемија,
историја, географија и физика)

осмаци ће решавати у суботу
од 11.30. Мали матуранти имаће прилику да провере своје
знање две месеца пре мале
матуре, која је заказана за 18,19.
и 20. јун. Задаци ће бити, као
и на правом тестирању, подељени у три нивоа – основни,
средњи и напредни.
Ове године биће другачији
начин бодовања мале матуре.
Сада шњи и буду ћи осма ци
бодоваће се по новом принципу на малој матури – на основу
успеха добиће највише 60 поена, а на завршном испиту моћи
ће да освоје још максимално
40. Нови начин бодовања ступа на снагу ове школске године. Министарство просвете и

технолошког развоја овакву
промену је најавило још у септембру уз образложење да на
малој матури треба да се више
вреднује, а самим тим и бодује, знање које ђаци покажу на
испи ту од општег успе ха
постигнутог током осмогодишњег шко ло ва ња. Наи ме,
опште је познато да се у школама врше притисци на наставни ке и дирек то ре да ђаци
„добију” што више оцене и стога је надлежно министарство
одлучило да промени правила
игре. Тако ће од ове године
тестови из српског и математике носити по 13 бодова, док
ће се комбиновани тест вредновати са 14 бодова.

Поред ових измена, матуранти ове године могу очекивати и више отворених питања
из српског, као и питања која
ће захтевати повезивање знања из различитих области. Комбиновани тест ће се, као и лане,
добијати по различитим групама, да би се смањило преписи ва ње. Ујед но, доса да шња
пракса на комбинованом тесту
– по четири питања из пет предмета: историје, географије, биологије, физике и хемије – доживеће промену. Ради се на томе
да ђаци покажу функционално знање – да се градиво из
књижевности и дела одређених писаца повезују и са одређеним периодом из историје.

Министарство заштите животне средине објавило је почетком априла јавни конкурс за
доделу средстава за подршку
пројектима цивилног друштва
у области заштите животне
средине у 2018. години. Како
стоји у позиву, општи циљ јавног конкурса је заштита и унапре ђе ње живот не сре ди не.
Предност ће имати програми
који се тематски односе на
заштиту природе (еколошка
мрежа и заштићена подручја), успоравање климатских
промена (пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство
и воде), раз вој еко ло шког
предузетништва (еколошка
мрежа, заштићена подручја,
циркуларна економија), као
и они који подстичу грађански активизам (примена закона из домена заштите животне средине, управљање отпадом и отпадним водама, стратешка процена и процена ути-

цаја на животну средину) и
унапређују еколошко образова ње (еко ло шка мре жа и
заштићена подручја, климатске промене, одрживи развој).
Поред тога, невладине организације имају могућност да,
уз подршку Министарства,
реализују активности у вези с
пошумљавањем.
Рок за подношење пријава
је закључно са 24. априлом.
Новац за овај конкурс, у укупном износу од 35 милиона
динара, обезбеђен је у складу
са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.
Пројектном пријавом може
се потраживати највише до
90 процената укупно потребних средстава. Минималан
износ по пројекту је 300.000,
а максималан 2.000.000 динара. Очекивани датум почетка реа ли за ци је иза бра них
активности је јун 2018.

МОДЕРНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈЕ

Нове утакачке руке
У оквиру константног унапређивања рафинеријске прераде у панчевачкој рафинерији,
Нафтна индустрија Србије
завршила је модернизацију
система утовара битумена у
погону Битумен. Према речима надлежних, овај пројекат,
у који је инвестирано сто милиона динара, повећаће пословни биланс и унапредиће еколошке стандарде. Како кажу,
реализацијом ове инвестиције НИС је кроз конкретан пример поново показао да је та
компанија посвећена заштити животне средине.
Поводом успешне модернизације дела погона Биту-

дине, што је један од стратешких приоритета у пословању НИС-а – додао је Спасов.
Како тврде у НИС-у, реконструкцијом и модернизацијом ауто и железничког пунилишта и дела резервоарског
простора обезбеђена је потпуна аутоматизација процеса пуњења и отпреме битумена, што ће истовремено
допринети већој безбедности
запослених у НИС-у и унапређењу заштите околине. У
склопу ове инвестиције инстали ра на је нај са вре ме ни ја
опрема, укључујући и модеран компјутерски софтвер,
који обезбеђује максималну

мен, Бора Спасов, координатор тог погона, рекао је да је
реализацијом овог пројекта у
Рафинерији учињен још један
значајан искорак у унапређивању процеса рафинеријске
прераде у Панчеву.
– Оба вље ни радо ви на
побољшању отпреме битумена из Рафинерије имају и значајан економски ефекат, јер
се скраћује време утовара у
ауто и железничке цистерне.
Уједно, настављамо да доприносимо заштити животне сре-

поузданост отпреме. Сада се
све радне операције, од доласка транспорта на пунилиште, преко пуњења, одређивања количина и температура, до одласка возила са утакач ког места, одви ја ју уз
помоћ дигиталних команди.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Будући ђаци прваци
Упис будућих првака у основне
школе почeo je у понедељак, 2.
априла, и траје до 31. маја 2018.
године. Ученици који се не упишу до овог рока, моћи ће то да
ураде до почетка школске године. На основу података о деци
која похађају обавезни припремни предшколски програм, којима рас полаже Покрајин ски
секретаријат за образовање, прописе, управу и наци о налне
мањине – националне заједнице, очекује се да ће се у 2018/19.
школској години у основне школе на територији АП Војводине
у први разред уписати око 17.600
ученика.

Број деце која се уписују у
први разред, у поређењу са
школском 2017/2018. годином,
приближно је исти као и претходне школске године. У први
разред основне школе уписује
се свако дете које до 1. септембра 2018. наврши најмање
шест и по година, а највише
седам и по година. То значи да
се у први разред основне школе у школској 2018/2019. години упи су је гене ра ци ја деце
рођена од 1. марта 2011. до 28.
фебруара 2012. године. У школу се могу уписати и деца која
до 1. септембра наврше шест
до шест и по година, уз обаве-

зну проверу њихове спремности за полазак у школу, као и
деца старија од седам и по
година која – због болести или
других разлога – нису уписана
у први разред. Школа је дужна
да упише свако дете с подручја школе, а на захтев родитеља
– у скла ду с про стор ним и
кадровским могућностима – и
дете с подручја друге школе.
Све панчевачке школе спремне су за пријем пријава за упис
првака.
Пријављивање деце обавља
се у образовним установама и
родитељи/старатељи треба да
доставе школама фотокопију

личне карте, потврду лекара
да је дете здравствено способно за полазак у школу, извод
из матичне књиге рођених, пријаву стана (на увид) и уверење
о завршеном припремном предшколском програму. Испитивање детета обавиће психолог
и педагог школе. У школе за
образовање ученика са сметњама у развоју ученик се уписује на основу мишљења Интерресорне комисије за процену
потребе за пружање додатне
обра зов не, здрав стве не или
социјалне подршке, уз сагласност родитеља односно старатеља.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Саобраћајне незгоде

Пише:
др Мирослав Тепшић
Осунчана јутра, цвркут птица и призори расцветалог воћа
пуне батерије и поправљају
расположење ових дана.
Тешко је одолети потреби да
изађемо напоље и будемо
физички активни у природи.
То су предности лепог времена, али како то обично бива,
овакве временске прилике не
могу да прођу без ризика у
саобраћају. Штавише, могло
би се рећи да су саобраћајне
незгоде и наше интервенције
обележиле протекли период.
Никад није довољно скретања пажње на главне разлоге
које дово де до тра гич них
последица у саобраћају.
Вожња под дејством алкохола или наркотика и даље
је главни разлог за највећи
број саобраћајних незгода.
Алкохол умањује способност
управљања моторним возилом и брзину реакције, а наркотици дају лажно осећање
супериорности, како у процени, тако и у маневрисању
возилом. Недовољно сна и
умор нису ништа мање ризични од вожње под дејством
алкохола. То изазива успорено реаговање и непрекидну опасност од падања у сан
у моментима када се возило
креће великом брзином или
када постоји опасност од удара у други објекат. Уобичајени мане ври који ума њу ју
последице судара најчешће
изостају. Једино решење је
заустављање возила и предах

поред пута без обзи ра на
кашњење до циља.
Прекорачење брзине је други фактор у статистици саобраћајних незгода. Повезаност брзине и озбиљности
последица је недвосмислена
и заснива се на законима
физике. Ствари постају много предвидљивије, па је самим
тим и сигурност на путу већа
уколико се возила крећу једна ком брзи ном. За мла ђе
возаче је карактеристична
несмотрена вожња у смислу
наглог мењања правца кретања и брзине. Јасно је због
чега је оваква вожња ризична по све учеснике у саобраћају. С друге стране, возачи
старији од седамдесет година чешће имају проблем са
уоча ва њем вози ла која се
укључују у саобраћај са стране. Поштовање светлосне сигнализације на раскрсници не
може бити потпуна заштита
од незго де уко ли ко дру го
вози ло, бици кли ста или
пешак не поштују прописе.
Вожња неприлагођена временским условима доводи до
готово четвртине саобраћајних незгода. Смањење брзине једини је начин да адекват но реа гу је мо уко ли ко
видљивост није најбоља, а
точкови отказују послушност.
На економичност вожње
иза великих камиона и приколица морамо потпуно да
заборавимо суочени с ризиком који носи непрегледан
пут и нагло кочење у ситуаци ја ма када је уда ље ност
између возила мања од педесет метара. Употреба мобилних телефона и обављање
активности које одвраћају
пажњу од саобраћаја све су
важнији разлози учесталости
саобраћајних незгода. Примена сигурносног појаса треба ло би да буде основ на
сигурносна мера пре започињања вожње. На тај начин
ће и ваздушни јастуци имати потпуну заштитну функцију уколико дође до саобраћајне незгоде.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Пролећна нега косе

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нега косе у овом периоду је
веома важна. Баш као и лице,
и она је претрпела хладноћу,
ветар, потом наглу врућину
у топлим домовима и разна
хемијска третирања. Зато је
сада право време за добро
шишање и делотворна паковања за регенерацију. У салонима је један од најбољих
третмана „Remedy” систем,
такозвани ботокс косе, који
има велику моћ регенерације и затварања длаке како не
би цветала и истањивала се.
Ради се једном месечно, а
цена је врло приступачна.
Сами такође можете направити добра паковања за косу.
Једно од најбољих, које се
преноси с генерације на генера ци ју, јесте пако ва ње од
жуманаца и маслиновог уља.
На суву косу треба ставити
два жуманцета умућена са

четири пуне кашике благо
загрејаног маслиновог уља.
Распоредити по целој коси,
са акцентом на крајевима.
Потом упаковати косу у обичну нај лон кесу и умо та ти
сувим топлим пешки ром.
Држати што дуже, минимум
сат времена. Потом опрати
косу и осушити је на уобичајен начин. Бићете одушевљени резултатима и неће вам
пасти тешко да то постане
ваш мали риту ал јед ном
недељно.
За невероватан сјај косе употребите још један стари непревазиђени рецепт. Након другог шампонирања и испирања косе, уместо балзама, у
лавор сипајте млаку воду
(никако топлу) и две-три
кашике јабуковог сирћета. У
тај раствор умочите косу до
темена и мало држите, а потом
тиме прелијте целу косу и не
испирајте. Мирис сирћета се
неће осећати када осушите
косу, а сјај је невероватан и
траје све до следећег прања.
За негу власи и темена главе такође је битно да сваке
вечери пре одласка у кревет
детаљ но ишчет ка те косу
нежном чет ком (нај бо ље
оном од природне длаке). На
тај начин се одстрањују све
нечистоће наталожене током
дана, а побољшава се и циркулација у кожи главе, па се
тако поспешује раст и бујање косе.

Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

БОГАТСТВО КОЈЕ МОРА БИТИ
ДОСТУПНО СВИМА
Седам деценија од
оснивања СЗО
Немаштина ствара
разлике
Осигурање доноси
бољитак
Најмање половина људи у свету тренутно није у могућности
да добије основне здравствене
услуге, а скоро милијарду људи
је сиромашно и истовремено
присиљено да лекарску помоћ
плаћа из свог џепа. Више од
800 милиона људи, односно
готово 12 одсто популације,
потроши око 10 одсто буџета
домаћинства на здравствене
трошкове за себе, болесно дете
или другог члана породице,
што представља прекомерни
трошак и велики глобални проблем. Овим чињеницама инспирисана је кампања „Здравље за
све” којом је широм планете
обележен 7. април, Светски дан
здравља.
Дан посвећен једној од најважнијих ствари у животу сваког човека – здрављу – установљен је на иницијативу Светске здравствене организације
(СЗО) и обележава се на датум
када и сама та организација
слави годишњицу свог посто-

Ови „лекови” су најбоља превентива
ја ња. Упра во ова годи на је рење циљева одрживог разво- стве но оси гу ра ње, или пак
јубиларна будући да се навр- ја на које су се обавезали 2015. добро вољ ног, које пла ћа мо
шава седамдесет година посто- године и чији је крајњи циљ сами.
У Заводу за јавно здравље
јања СЗО. Тим поводом су Ује- уна пре ђе ње здра вља свих
истичу да се у последњих некодињене нације објавиле сери- људи.
Кампањи поводом обележа- лико деценија управо здравју поштанских маркица с порува
ња
Светског дана здравља и ствено осигурање појавило као
кама мира, поштовања људских права и заштите здравља ове године се придружила мре- кључна стратегија за остварижа српских завода за јавно здра- вање напретка у односу на друи животне средине, а СЗО је
вље, а акци ју су подр жа ли ге здравствене и шире развојне
позвао свет ске лиде ре да Министарство здравља и Канистрају у напорима за оства- целарија за Србију СЗО.
Као што слоган овогодишње
манифестације говори, у ценАКЦИЈА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”
тру пажње стручњака и јавности јесте потреба да здравствена заштита постане универзално доступна, односно да сви
имају једнака права на предузимање мера чији је циљ спреЧланови удружења „На пола поступцима – објаснила је ча ва ње, сузби ја ње и рано
пута” спровели су 3. и 4. априла Марина Куриљ.
откривање болести, те права
јавну акцију „Мој глас, моја праГрађани су лепо прихватили на правовремену дијагностива”, у оквиру пројекта „Самоза- прошлонедељну акцију и радо ку, лечење и рехабилитацију.
ступници за основна права осо- су се укључивали у њу, слуша- Уни вер зал на покри ве ност
ба са инвалидитетом у Србији”. јући с пажњом поруке које су здравственом заштитом треба циљеве. Стручњаци тврде да
Они су том приликом на пла- им, уз пружени балон, млади да омогући да људи и заједни- земље које улажу у здравстветоу испред Градске управе самозаступници саопштавали. це добију здравствене услуге ну заштиту на тај начин запранашим суграђанима делили
Пројекат „Самозаступници за које су им потребне без финан- во инвестирају у људски капибалоне и преносили им важне основна права особа са инвали- сијских трошкова. Наравно, тал, јер приступ основној здравпоруке о њиховим правима.
дитетом у Србији” подржао је ово не значи бесплатну покри- ственој нези и финансијској
Према речима Марине Куриљ, EIDHR и он се реализује у осам веност за све могуће здрав- заштити не само да побољшаглавне координаторке у удру- градова у Србији. Поред Пан- ствене интервенције, већ под- ва здравље људи и очекивани
жењу „На пола пута”, млади из чева, то су још и Нови Сад, Бео- ра зу ме ва мини ма лан пакет животни век већ штити земље
тог удружења већ скоро две годи- град, Ниш, Јагодина, Суботица, здравствених услуга. То је оно од епидемија, смањује сиромане учествују у овом пројекту, Нови Пазар и Власотинце.
што нам је у Србији омогуће- штво и ризик од глади, обезбено преко здравственог осигу- ђује радна места, покреће екорања – обавезног, које обезбе- номски раст и повећава равнођује Републички фонд за здрав- правност полова.

Један балон, једна
порука

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Лепињице
с маслинама
Ово је нешто врло згодно за
чији је циљ да се пружи допринос поштовању људских права
особа са инвалидитетом.
– На радионицама и састанцима који се одржавају једном
недељно млади уче о својим
правима, обавезама о томе како
посту пити на одгова ра ју ћи
начин у одређеним ситуацијама, како тражити посао, шта је
поштовање и толеранција и
колико је важно уважавати неког
и бити уважаван. Причамо и о
томе шта је то на шта имамо
права по рођењу, а која права
морамо заслужити сопственим

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Учесници пројекта из удружења „На пола пута” у протекле две године реализовали су
велики број активности и постигли значајне резултате. Они су
тако, између осталог, учестовали у фокус-групи о јачању капацитета локалних самоуправа у
југоисточној Европи коју је организовала Градска управа. Такође, дали су предлоге за унапређивање комуникације Градске
управе са особама са инвалидитетом, који су уважени. Свакодневно су се самозаступали
пред другим људима и организацијама, а присуствовали су и
завршној регионалној конференцији о социјалној инклузији градова у Загребу и били на
обуци „Спречавање насиља над
женама са инвалидитетом у
резиденцијалним условима”.

грицкање. Лепињице могу
послужити као лагана вечерица уз неки фини намаз, а укусне су и саме. Брзо се направе, а количину слободно
можете повећати по жељи.
Састојци: 300 грама меког
брашна, 15 грама квасца, једна равна кашичица соли, око
два децилитра млаке воде, четири кашике уља, 100 грама црних
маслина и рузмарин.
Припрема: Квасац размутити у пола шоље топле воде, с кашичицом шећера и брашна. Замесити меко тесто од брашна, мало соли,
уља, млаке воде и припремљеног квасца, па поделити на шест лоптица и оставити да одстоје 15–20 минута.
Сваку лоптицу растањити руком, поређати на подмазани плех,
избоцкати виљушком на неколико места и премазати уљем. На сваку лепињицу ставити по неколико маслина, мало их утиснути у тесто
и посути сецканим рузмарином и крупном морском сољу. Пећи око
двадесет минута у пећници претходно загрејаној на 200 степени.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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ДРУШТВО

Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИЛАНА МАЂАРЕВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗБИРКА ПРИПОВЕДАКА „ПРИЧЕ”
Заједно са аутором
дело је представио
песник и глумац
Јован Поповић
У читаоници Градске библиотеке Панчево у уторак, 3. априла, одржана је промоција збирке приповедака „Приче” Милана Мађарева. Заједно са аутором дело је представио песник
и глу мац Јован Попо вић, а
одломке су казивали и чланови Драмског студија „Атеље
мла дих”, који води Нико ла
Мркајић.
– Књига је писана у последњих шест година, писао сам
приче у једном даху и када сам
био инспирисан. Мој рад је
испитивање спонтаности и креативности, а ова књига је дебитантска, иако сам у међувремену написао неколико. Прва
је која није театролошка. Моја
жеља је била да пишем по оној
мак си ми Мак си ма Гор ког:
„Пиши тако да речима буде
тесно, а мислима широко” –
рекао је Милан Мађарев.
Аутор је закорачио у време
шездесетих и покушао да га
кроз одређене тренутке представи, као и људе који су у том
времену живели.
– Када пишете, ви покушавате да направите што мањи
одмак између оног што имате
у себи и онога што ћете написати. Добро је када то растојање није превише велико. Тако
ја доживљавам стваралаштво –
истакао је аутор.

Шај Саут се надала да ће
моћи да заборави на своју
крва ву про шлост и да ће
живети мирним животом.
Али неко се усудио да јој
дира породицу и сада ће брзо
морати да се присети свих
лоших навика да би спасла
брата и сестру. Пре свега, она
није жена која ће устукнути
пред оним што се мора.
У потеру креће у друштву
два вола и једне кукавице –
свог очуха, човека званог Јагње. Испоставиће се, међутим,
да и Јагње крије своју прошлост, и то још крвавију. А
тамо, у безакоњу и дивљини
Далеке земље, прошлост никада не остаје дуго сакривена.
Путовање ће их одвести
преко сурових и бескрајних
равница до рударског града
где влада златна грозница,

Иако је књи га наста ја ла
током неколико година, објављена је након што су прошле
године у фебруару Народна
библиотека Нови Бечеј и Банатски културни центар расписали заједнички књижевни конкурс на завичајне теме.
– Помислио сам да би неке
приче које сам написао, с неким
додацима, могле да буду довољне за једну књигу. Онда сам се
вратио старим причама и тај
процес је био повезан с нечим
што је познато као скраћивање
и сажимање – рекао је Мађарев.

Резултат овог рада су приче
које су подељене у тематске
целине, а ипак је свака за себе
јединствена, па се књига може
читати на прескоке.
Аутор је рођени Београђанин, али је пореклом из Врањева, где се и одигравају приче из збирке. На питање које је
дошло из публике о месту одакле је потекао, аутор је дао
лепо обја шње ње о зави ча ју,
којем је и посвећена последња
тематска целина.
– Ви од завичаја не можете да
побегнете. Као у мојој причи

„Имаш дом, немаш дом”. Имате
само један дом. Ја сам у животу
живео у више кућа и станова,
али мој дом је непостојећи. Међутим, када изгубите дом, то је јако
тешка ситуација јер, као са завичајем, имате потребу да се вратите тамо. Ја сада имам педесет
шест година и када се вратим у
завичај, чему се враћам? Њега
поред простора и зграда чине
људи, а они људи који су духовно одредили то место више нису
живи – објаснио је Мађарев.
М. Марић Величковић

УДРУЖЕЊЕ „ЕКОЛИБРИЈУМ” ОДРЖАЛО ТРИБИНУ

Како решити проблем напуштених животиња
Неодговорни власници паса,
који их неко време држе код
себе, а онда их, када им досаде, пуштају на улицу, сносе
велику кривицу за то што се
проблем напуштених животиња не решава – чуло се на триби ни одр жа ној у Град ској
библиотеци 4. априла, када је
удружење „Еколибријум” обележило Међународни дан напуштених животиња.
О начинима за његово решавање посетиоцима трибине су
говорили доктор ветеринарске
медицине Вук Игњић из ординације „Snoopy-vet”, Раде Видаковић, инспектор из Градске управе, и Ђорђе Ратков, врсни познавалац паса и кинолошки судија.
Пре почетка трибине активисти „Еколибријума” су у Градском парку извели још једну
акцију. Покушали су да удоме
псе које су њихови бивши и неодговорни власници истерали на
улицу. За то није било заинте-

ресованих, али „Еколибријум”
је најавио да ће наставити с
покушајима да тим „бескућницима” нађе нове власнике.
„Хвала суграђанима који су
својим присуством на нашој трибини показали интересовање и
жељу за ангажовањем. Наставићемо да организујемо сличне
догађаје, јер такав начин окупљања омогућава неопходну

живу комуникацију и отвара
могућност сарадње грађана и
љубитеља животиња без обзира на узраст и занимање. Циљ
окупљања и разговора је проналажење и постизање конкретних решења којима желимо да
остваримо дуго очекивану и
законски регулисану добробит
животиња. Свако мишљење је
важно и зато смо сви ту, да се

чујемо, разговарамо, разменимо идеје и да заједно радимо
на променама”, пише у саопштењу „Еколибријума”.
У њему се може прочитати
и да су на трибини одржаној у
Градској библиотеци изнети
конкретни предлози за решава ње про бле ма напу ште них
паса и да ће с њима бити упозна ти над ле жни у Град ској
управи.
Подсећамо, удружење „Еколибријум” обележило је и прошле године Међународни дан
напуштених животиња. У клубу „Крузер” је поводом тог датума била отво ре на изло жба
фотографија напуштених паса,
који су били чиповани, вакцинисани и спремни за удомљавање, а у Градској библиотеци
су ученицима нижих разреда
основних школа читани радови њихових вршњака о напуштеним животињама.
М. Г.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ СРБИЈЕ
Електронско повезивање база
података ових државних институција омогућено је захваљујући споразуму који су новембра прошле године потписали
министарка правде Нела Кубуровић и министар државне
управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић, као и новчаној

подршци агенције USAID. Ова
размена података између два
министарства допринеће да
матичне службе добијају директне податке од судова када је реч
о правоснажним судским одлукама о разводима бракова. Поред
тога, матичари ће моћи да добијају и одлуке које се односе на

кроз крвне освете, двобоје и
масакре, високо у неистражене планине, у сусрет Утварама. Још и горе, натераће
их на савез с Нико мом
Коском, злогласним најамничким вођом, и његовим
пре вр тљи вим прав ни ком
Тем плом, људи ма који ма
нико не би смео да верује.

Два читаоца који до среде, 18. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Коме највише верујете?”, наградићемо по једним примерком књиге „Крвава земља” Џоа Аберкромбија. 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

„Уздах у тишини” Силe
и Ролфa Берјлиндa
Сандра Салман је била срећна. Јездила је кроз тмину, по
пљуску, на свом новом белом
скутеру и била је срећна.
Онда је остала без горива,
мотор се угасио, а хладноћа
јој се увукла у кости: само је
желела да што пре стигне
кући. Али чим је отворила
врата, као да се нашла у најгорој ноћној мори.
Њен отац се обесио. У трену, њен дом је био пун полица ја ца који су желе ли да
брже-боље архивирају случај као самоубиство.
Једино се Оливији Ривери
чини да се нешто у читавој
причи не уклапа. Пре свега,
Бент Салман није оставио
опро штај ну пору ку. Осим
тога, радио је у царинској
управи, одакле је нестала
велика количина заплењених наркотика. Можда је био
уме шан у кра ђу? Или је
желео да разоткрије кривца

и зато је ућуткан? Оливија
не може да дозволи да сва
ова питања остану без одговора. Са свих страна стижу
при кри ве не прет ње, људи
повезани са случајем нестају без трага и убрзо ће постати јасно да је смрт Бента
Салмана само врх леденог
брега који плута по црном
мору страшних спознаја.

Два читаоца који до среде, 18. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „За ким ви уздишете у
тишини?”, наградићемо по једним примерком књиге „Уздах у тишини” Силе и РолфaБерјлиндa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Повезани матичари, судови и јавни бележници
Почела је електронска размена
података из матичних књига
рођених, венчаних и умрлих
између Министарства за државну управу и локалну самоуправу и надлежних судова, јавних
тужилаштава и јавних бележника – објавило је Министарство
правде.

„Крвава земља” Џоа
Аберкромбија

разводе бракова, као и утврђивање смрти, материнства и очинства.
Успостављена електронска размена додатно ће допринети убрзању поступака пред правосудним органима, али и смањити
њихове трошкове, што је у интересу грађана Србије.
М. Г.

Хватање за вратове
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас да ли се плашите уједа пчеле. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Жаока” Сандре Браун за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Ма, шта је ујед пчеле у
одно су на ујед чове ка.”
064/1792...
„Пчеле се не плашим, а
када се наљутим, зујим по
кући.” 060/3632...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање када је прави тренутак за

живот удвоје. Они ће освојити по један примерак књиге
„Удвоје” Николаса Спаркса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Да држање за руке не би
прешло у хватање за вратове, живот удвоје тек кад се
испуне три услова: с ким, где
и од чега.” 064/3456...
„За живот удвоје не постоји прави тренутак, само што
то увек прекасно схватимо.”
064/3112...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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КУЛТУРА
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ДЕЈАНА ГАЋЕШЕ

Културни телекс

О ПРОЛАЗНОСТИ

Тематски програм
Петак, 13. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
промоција књига „Ред бокса”. Гости: Драгослава Барзут и
Бојан Кривокапић.
Недеља, 15. април, 18 сати, дворана Културног центра:
педесет седма Градска смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце.
Уторак, 17. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Три дана” Љиљане Јовановић.
Среда, 18. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Живот кроз снове”.

Музика
Петак, 13. април, 19.30, дворана Културног центра: концерт
поводом обележавања седамдесет година постојања ансамбла народних игара и песама „Коло”.
Петак, 13. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт бенда „Went” с гостима.
Субота, 14. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
фестивал „Metal Strike”.
Недеља, 15. април, 18 сати, дворана Културног центра:
градска смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце.
Среда, 18. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт ученика кларинета из класе проф. Шамуа Киша.
Четвртак, 19. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт младих соло певача (класа проф. Маријане Михајловић) и ученика виолине.

Представе
Субота, 14. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Лаза мамина маза”.
Понедељак, 16. април, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Два мириса руже” Емилија Карбаљида.
Четвртак, 19. април, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Покондирена тиква” Јована Стерије Поповића.

Радови панчевачког
уметника резултат
вишегодишњег
истраживања
Наши суграђани су од 28. марта до 10. априла имали прилику да посете изложбу фотографија Дејана Гаћеше под називом „Пролазност”, која је била
отворена у фоајеу Културног
центра Панчева.
Фото гра фи је су резул тат
вишегодишњег истраживања и
поде ље не су у два циклу са:
„Надгробни споменици” и „Цвеће којем су досадиле обичне
вазе”. Циклуси су спојени за
потребе изложбе, али између
њих постоји симболична веза,
јер цвеће се односи на гробље,
а заједничка им је пролазност.
Уметник је изложбом покушао
да од заборава сачува и једно и
друго.
– Изло же но је три де се так
радо ва. Циклус о над гроб ним спо ме ни ци ма које сам
посматрао као скулптуре, као
и цве ће којем су доса ди ле
обич не вазе. Још као млад

Уторак, 17. април, 19 сати, Народни музеј: изложба „Археоакустика: сакрална архитектура средњовековне Србије”.
Уторак, 17. април, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба фотографија студената прве године камере на Факултету драмских уметности.

МОЈ

избор МОЈ
Млади папа

Димитрије Јованов,
историчар уметности
КЊИГА: Збирка приповеда ка аустриј ског писца
Томаса Бернхарда „Гете на
самрти”, насталих почетком осамдесетих година
прошлог века, представља
ауто ров окр ње ни избор
прекинут самом коначношћу његовог живота. Може
се сматрати кристализаци јом опу са запо че тог
романом „Мраз” и новелом „Амрас” у првој половини шездесетих, исходом
опстајања у истој идејно-стилској и мотивској матрици
особеног наративног поступка. У центру је увек индивидуа, углавном изолована, али
се кроз њу, другим погледом,
има на уму Аустрија, аустријско; доминира монолог као
непрекидни говор, посредно
пренети доживљаји других.
Оно што је у „Амрасу”, можда,
претенциозни младалачки
виртуозитет, али и обећање,
у делу „Гете на самрти” живи
као природно и зачуђујуће
прихватљиво и лако саображено очекивањима читаоца
који позна је Бер нхар до во
дело – плод хладног мајсторства – не без значајног удела
ужитка. У истоименој, носећој приповеци у збирци дата
је јед на гро теск на визи ја
националне културе немачког света – на истој позорници, иако стварно временски
удаљени, корифеји, Гете и
Лудвиг Витгенштајн. Путања
нарације и смисао дела нагове шта ва ју чита о цу да се
њихов сусрет неће догодити.
СЕРИЈА: Мој избор је телевизијска серија „Млади папа”
режисера Паола Сорентина,
првенствено зато што је одли-

кују вредности квалитетног
кинематографског дела. Онео би ча ва ње суд би не папе
вешто осмишљеном холивудизацијом папиног лика уз
заводљиву фикцију обичног
живота у Ватикану; „свети”
људи, приказани као обични,
пливају у својим дневним
бизарностима. Папа одлучним мерама згражава најближе подређене и службенике
вати кан ске кури је, што у
првом јавном обраћању чини
и маси верних који су се окупили, жељно ишчекујући да
га чују. Истискује свој лик из
зва нич не репре зен та тив не
политике Ватикана, најављујући радикалне реформе, многима нејасне, па и њему не
сасвим. Заправо и не зна се
које су то реформе и како ће
се њихова примена одразити
на свим пољима, осим што
постоји бојазан од губитка
моћи и потпуног окретања од
Римокатоличке цркве. Он је
сироче – дословно, ал’ сироче које има невероватну моћ.
МУЗИКА: Што се тиче алтернативног музичког стваралаштва са акцентом на ауторском приступу, препоручио
бих сјајан панчевачко-београдски бенд „Миша Машина и Маштракала”.

фото граф сма трао сам да је
сваки битнији фотограф имао
цве ће у свом опу су, али су
то биле неке стандардне вазе.
Ја сам сми слио да то буде
ати пич но – рекао је аутор
изло жбе.

Дејан Гаћеша се фотографијом бави од 1987. године. Похађао је школу фотографије код
мајстора фотографије Ђорђа
Букилице. Документарне фотографије је излагао на Октобарском салону Панчева, у галерији

„Артгет” и у оквиру неких других поставки. Посебан сегмент
његовог рада чине документарне фотографије о животу Рома у
насељу Мали Лондон. Радио је
као фотограф у новинама „Панчевац” и „Нови Панчевац”.

ПОКЛОН ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Књиге на руском језику

Изложбе
Понедељак, 16. април, 19 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: изложба радова чланова Удружења ликовних
уметника „Светионик” под називом „Уметници Панчеву”.

Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У Руском центру за науку и
културу „Руски дом”, 28. марта, представницима Градске
библиотеке Панчево уручено
је сто четрдесет осам књига
на руском језику као поклон
дат с циљем даљег популарисања руског језика и културе
у Панчеву.

Идеја је да се у догледно време
отвори и руски кутак као издвојени део књижног фонда за све који
буду хтели да усавршавају своје
знање и уживају у руском језику.
Књиге се тренутно налазе на
обради и ускоро ће бити понуђене свим заинтересо ваним
читаоцима.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА

У авантури с Лазаром
Цртежи Предрага Бачкоње који
су настали у сарадњи с његовим млађим сином Лазаром
представљени су панчевачкој
публици на изложби која је
отворена до 12. априла у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
Цртежи су малог формата и
настали су комбинованом техником (оловке у боји, графитне и хемијске оловке, фломастери, а понегде и акварел).
Рађени су на картонској амбалажи од рачуна и рекламних
флајера, а мотиви су углавном
лица која се међусобно надовезују, густо „спакована” у формат цртежа.
Према речима Предрага Бачкоње, радови настали на необичним подлогама симболизују потрошачко друштво.

– Шта год нам се учинило
квалитетно, на томе смо правили цртеже. Преправљали смо
фото гра фи је и шабло не. У
основи свега овог је игра. Томе

су нас учили на факултету, да
се вратимо у игру, а ја сам с
Лазаром успео да уђем још
дубље у ту игру, да сада када
погледамо, не можемо да утвр-

димо које радове сам радио ја,
а које он – рекао је Предраг
Бачкоња.
Он са својим сином црта
интензивно последњих годину
и по дана. Први рад је настао
још 2014. године, а мотиви су
ликови из маште, али и неки
који постоје у стварности.
Предраг Бачкоња је дипломирао на Факултету ликовних
уметности у Београду 1989.
године у класи Милице Стева но вић и маги стри рао на
истом факултету 1994. године. Члан је УЛУС-а од 1989.
године. Имао је више самосталних и групних изложби, а
учествовао је и у изради више
мурала у граду. Тренутно ради
као професор ликовне културе у ОШ „Јован Јова но вић
Змај” у Панчеву.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА

Недовољно подршке за уметност
У Галерији савремене уметности одржана је мултимедијална изложба под називом „That
Was It”, коју је приредила Сања
Латиновић.
Уметница је направила документарни филм који представља приказ генерације с којом
је студирала на Ликовној академији пре девет година.
– Снимала сам своје колеге
на местима где се тренутно
налазе. Било ми је занимљиво
да су свуда, само не у уметности. Један ради у фарбари, други је тренер на тениским теренима, а трећа колегиница ради
у апотеци. Филм је приказ генерације, али у суштини и целокупне ситуације у свету умет-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

ности. Перформанс који сам
извела је мој део приче, јер
једино ја нисам у том филму –
рекла је Сања Латиновић.
Уметници данас, како је она
истакла, немају довољно подршке, али је приметан и недо-

статак публике на културним
дешавањима.
– Публика која долази су
опет колеге уметници. Једни
другима идемо на изложбе и
ту се прича завршава. Људи
услед исцр пље но сти нису у

могућности ни да се баве уметношћу, већ морају да раде неке
друге послове. Већина њих је и
одустала, јер је немогуће живети од уметничког рада – објаснила је ауторка изложбе.
Отуда и наслов „То је било
то”, који је потекао из реченице једне од актерки документарног филма. Она је причала
о периоду проведеном на академији, који је за њу био веома
значајан, али има и друго значење – њиме се дефинише завршетак једног периода.
Сања Латиновић је дипломирала вајарство на Факултету ликовних уметности у Београду 2008. године, а мастерстудије перформанса завршила је 2016. године на Универзитету у Берну. Излагала је на
самосталним и групним изложбама и учествовала на изложби „The Silk Road and World’s
Civilizations” у Пекингу.
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ПЕРСПЕКТИВЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ОДРЖАВАЊЕ ДОМОВА СВЕ ТЕЖЕ
Упркос мањку новца
свугде понека
манифестација

Банатски Брестовац: Завршени су лимарско-грађевински
радови на крову зграде Месне
заједнице и Дома културе.
Настављен је посао на уређењу главног колекторског канала. Ускоро ће почети садња
липа, бреза и јавора у парковима у центру и у Улици Жарка Зре ња ни на, одно сно у
„широком шору”.

Шта са огромним
зградама?
Време када дани бивају све
топлији и природа буја, јесте и
период у којем по традицији,
без обзира на све упадљивији
мањак новца, има и више културних садржаја.
То важи и за руралне средине, попут панчевачких насељених места.
Лети ипак више програма
Тако већ 15. априла Ивановчани очекују једанаести сафари,
на којем ће, као и увек, учествовати преко сто мајстора
уметничке фотографије из целе
земље и иностранства. У том
малом, али шароликом селу
биће живо и у јуну, када је на
програму други Међународни
фестивал хармонике „Златна
дирка Војводине”, који је лане
привукао велики број људи. У
плану су и сусрети банатских
Бугара – Палћена, као „Рибарски дани и ноћи”, када ће бити
организован и салон фотографија с поменутог сафарија.
И у Омољици ће се наставити познати догађаји почетком
августа, када ће бити уприличен четрдесет осми Салон аматерског филма и уметничке
фотографије „Жисел”, а неколико дана касније и „Породични дани”, у оквиру којих ће на
локалном платоу бити одржано и мноштво културних садржаја. Јабучани могу очекивати
летње концерте и поетски маратон, а с јесени и Дечји позоришни фестивал. Њихове комшије Глогоњци фокусираће се
на почетак јула и сеоску славу
Петровдан, када ће стартовати
и „Музичко лето”; „Дани Румуна” биће приређени у септембру, крајем октобра уследиће
привредно-културна „Глогоњска јесен”, а у новембру и мани-

Банатско Ново Село: У току
је изградња капеле на православном гробљу, а тренутно
рад ни ци изли ва ју бетон у
темељ и опшивају га циглом.
Месна заједница започиње
припреме за организацију сеоске славе – Духова.
(Не)функционалне велике сале у селима
фестација под називом „Да се жаја пре свих с партнерима с и за медијску промоцију или
корени не забораве”.
темишварског универзитета, као израду сајта, па је, рецимо,
Доловци ће имати прилику и с Демократском заједницом „Златна дирка” добила своју
да учествују у дружионицама, Срба, са идејом да се промови- веб-презентацију, а имаће је
радионицама, представама и шу активности Срба из Руму- ускоро и Долово и Старчево.
приредбама за децу и да гледа- није и Румуна из Србије.
– Нисам за уравниловку, па
ју фолклор, док ће Дом културе
ми је жеља да онима који више
Идеја: модерне школске
у Брестовцу сарађивати с КФФА
раде и додатно помогнемо, али
„Поњавица” у вези са изложба- сале!?
сви имају базични износ да могу
ма уметничке фотографије и са Наведене програме мање или да живе. С друге стране, смаОШ „Олга Петров” око дечјих више, на овај или онај начин, трам да би се у будућности трекреативних радионица. На кача- подржава Град Панчево, из чије бало бавити већином објеката
ревачком језеру током лета тре- касе сваком од девет домова домова културе, чије је одржаба да буде уприличен „Лудус културе, поред средстава за вање веома скупо и неинвенфест”, а крајем октобра и ново материјалне трошкове, одно- тивно. У многима од њих постоокупљање врхунских, као и мла- сно за плате и режију, годи- је неусловне велике сале, у којидих и талентованих афористи- шње следује двеста хиљада за ма се годишње одржи свега
садржаје. Те установе могу рачу- неколико манифестација, јер је
чара на осмој „Жаоци”.
Активно ће бити, по обичају, нати и на новац од издавања прошло време биоскопа и мегаи у Старчеву, нарочито крајем простора у закуп, који се одне- концерата. Тај проблем би могао
јула и почет ком авгу ста на давно не уплаћује на њихов, бити пре мо шћен тако што
„Данима дружења”, између две већ на државни рачун, али им бисмо школске фискултурне
тамошње славе – Огњене Мари- се одмах врати. У суштини, сале претворили у модерне мулје и Светог Пантелејмона, када домови од тога живе, будући тифункционалне објекте, као
је на програму и јубиларан, да су ти износи неколико пута што је случај у Словенији. Тако
десети „Екс-Ју рок фест”. Поред већи од онога што добију од би се истовремено улагало и у
осталог, с јесени се у том месту Града за програме. Тамо где образовање, спорт и културу.
одржавају надалеко познати тога нема, настаје проблем, што Ти простори од по 500 квадрамеђународни фестивали „Стар- се и види по мањку садржаја... та су реликт прошлости, па би
Према речима већника заду- један део, где има интереса,
чевачка тамбурица” и „Гашини акорди”. И Ново Село важи женог за културу Немање Рота- требало издавати у закуп, а
за изузетно развијену културну ра, појединим сеоским устано- домо ви ма би на упра вља ње
средину, нарочито у погледу ва ма кул ту ре доде ље на је остале сале за педесетак људи
прекограничне сарадње, а ове финансијска подршка и за одре- за програме, као и канцеларије
године планира размену садр- ђене иновативне програме, као и библиотеке – истиче Ротар.

УСПЕСИ БРЕСТОВАЧКИХ КАРАТИСТА

Осам медаља у Суботици
Брестовачки млади каратисти
остварили су одличне резултате на недавно одржаном деветнаестом Супер МПИ купу у
Суботици, на којем је учествовало близу осамдесет клубова
из тринаест земља, чак и из
Индије.
Карате клуб „Кумите 013”
представио се на северу Бачке
у изузетном светлу, с десет такмичара, тачније девојчица и
дечака рођених између 2002. и
2010. године. Златне медаље су
освојили Душан Костић, Магдалена Анђеловић, Матеја Цветковић и Лука Крстић, сребрна
је припала Јовани Пекић, а

Месне актуелности

бронзане су заслужили Реља
Теофиловић, Вуксан Костић и

Михајло Анђелковић. Солидан
утисак су оставили и Жељан

Димић и Душан Полдан. Хендикеп ових шеснаестогодишњих
носилаца зеленог и црвеног
појаса био је то што су се обрели у прејакој конкуренцији с
мно го ста ри јих мај сто ра с
црним појасом. Све у свему,
овим је настављен низ успеха с
прошлогодишњег такмичења у
Суботици, као и са сличних турнира у Шапцу и на Бањици.
Тренер самофинансирајућег
брестовачког клуба Томислав
Димић наводи да је тешко обезбедити услове за оваква путовања и истиче да је у овом случају то било могуће захваљујући помоћи Месне заједнице.

Долово: Начелно је постигнут
договор фирме „НИС–Гас” и
локалних пољопривредника у
вези с накнадама на потезу
„ливаде” ка Новосељанском
путу. Месна скупштина дала
је налог за расписивање јавне
набавке за другу фазу изградње платоа испред Дома културе, а у припреми је састанак
с представницима „Ветроелектрана” на тему санације путева. Предузеће „Водовод и канализација” изабрало је извођача

за израду пројекта за замену
азбестних цеви на водоводној
мрежи. Чланови удружења
„Свети Трифун” орезали су свој
виноград, на којем ће ускоро
почети градњу кућице.
Гло гоњ: Уче ни ци основ не
школе су поводом највећег
хришћанског празника организовали продајну изложбу
осликаних јаја. Испред Храма Све тог Петра и Павла
након ускр шње литур ги је
наступили су фолкло раши
Дома културе, чије ће секције млађег и старијег узраста у
недељу, 15. априла, учество-

вати на градској смотри фолклора у Панчеву.
Иваново: Једанаести фото-сафари биће одржан у недељу, 15. априла, а учесници ће
се окупити између 8 и 9 сати у
Дому културе. Након тога следи промоција фото-опреме,
штампача и фото-књига; у 13
сати биће приређено отварање тридесет шесте Омладинске изложбе фотографија Србије у фоајеу поменуте културне
установе, а за 14.30 заказано
је фотографисање у цркви.
Јабука: Месна заједница ће
ових дана расписати јавну
набавку за крпљење рупа на
локалним путевима, за шта је
већ направљен списак приоритета. Иако је вода дошла до
устава, нема бојазни од поплава, јер Тамиш стоји, али надлежни органи помно прате
ситуацију. Концерт духовне
музике одржан је у недељу, 8.
априла, у Дому културе.
Качарево: Комунално предузеће обновило је клупе у центру, а ових дана почеће редовно кошење. У оквиру акцију
„Април – месец чистоће” следеће недеље биће дељени флајери којима ће грађани бити
замољени да темељније уреде површине испред својих
кућа. КУД „Вељко Влаховић”
приредио је ускршњу приредбу у понедељак, 9. априла, у
Дому омладине.
Омољица: Ђаци из ОШ „Доситеј Обрадовић” настављају да
нижу успехе на такмичењима,
а последњи је остварила Селена Гвозденовић, ученица осмог
разреда, пласиравши се на
републички ниво. Теку припреме за дан школе, који ће
бити обележен крајем месеца.
Старчево: У току је постављање водоводног прикључка на
пијаци. Извиђачи из одреда
„Надел” имали су у понедељак, 9. апри ла, „Ускр шњу
куцанијаду”, а потом је организована игра тражења ускршњег зеца у парку.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-а
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

Други ускршњи
концерт

НОВO ИЗДАЊE СТАРЧЕВАЧКОГ ГЛАСИЛА

Негде пљачка, негде добитак
Прeдускршњи, или 292. број
месечника „Старчевачке новине” почи ње кон тра сти ма –
честитком највећег хришћанског празника свим верницима и „пролећном” фотографијом чишћења снега.
Наред не стра не доно се
информације о гостовању удружења „Пагус” на Сајму туризма, скупштинама локалних
пче ла ра и воћа ра, акци ји
„Април – месец чистоће”, као
и једну ружну – о оружаној
пљачки маркета СТС, и једну
лепу вест – о томе да је главна
награда у масовној игри „Узми
рачун и победи” – трособан
стан на Новом Београду, међу
пет милиона кандидата, при-

пала породици Паулић. Веома
занимљиво је да је овај брачни
пар, који педесет три године
дели добро и зло, у животној
сторији објављеној у претпрошлом броју „Старчевачких”,
суграђанима пренео изузетно
симптоматичну поруку: „Из
љубави све се лако стекне...”
Интервју на две стране угостио је начелника Јужнобанатског управног округа Данијелу Лончар, која тврди да јој је
брига о грађанима на првом
месту; осврт на протеклу годину и планове за текућу изнео
је дирек тор Дома кул ту ре
Далибор Адамов, а о значају
бављења спортом за развој деце
и све му дру гом на ту тему

говорила је Драгана Маринковић, професор физичког васпитања.
Ту су и „Ћаскање у ’Ђерму’”
с Миланом Мрђом, недавно
пензионисаним дугогодишњим
наставником музичког васпитања у старчевачкој школи, као
и разговори с ратаром Немањом Петровићем и с „лицем с
насловнице” – Зораном Анђелко ви ћем. Редов на рубри ка
„Цртице из прошлости” посвећена је породици Богут, а „Култиватор” причи о предратним
разбојницима и представљању
младог Уроша Тасића.
Живописне су и друге фотографије кадрова окаснеле мартовске зиме...

КУД „Вељко Влаховић” из
Качарева приредио је други
ускршњи концерт последњег
дана највећег хришћанског
пра зни ка, у поне де љак, 9.
априла, у Дому омладине.
Програм је у дупке испуњеној сали отворила млађа
група, сачињена од предшколаца, а кореограф Маја Пралица је заједно с њима за ту
прилику припремила сплетове игара под називом „Сељанчица”, „Паде листак”, „Ја посејах лубенице” и „Гружанка”.
Након тога се старији дечји
ансамбл ученика од другог до
седмог разреда представио кореографијама с темама из Србије, Лесковца и влашког краја,

које су осмислили Немања Ђоковић и Бојана Стојковски.
Сваки наступ испраћен је
бурним аплаузима, а по завршетку приредбе организовано је такмичење за најлепше
јаје, у чему је победило оно
које је осликала Сара Бокун,
док најјаче није изабрано, јер
су малишани у жару борбе
сва поразбијали.
Посе ти о ци су могли да
погле да ју и деч је ликов не
радове на тему Ускрса.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОГЛАСИ

ГОЛФ 4 караван, 2004.
годиште, 1.600 кубика, у
одличном стању.
063/808-05-83. (258202)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 1.200 евра. 062/19336-05. (258126)

ФИЈАТ браво 1.9 ЈТД,
2001, регистрован,
147.000 км, добар, договор. Тел. 063/813-50-61.
(СМС)

ФАБИЈА 1.4 МПИ, 2002.
годиште, караван, фул
опрема, власник, у првој
боји, 105.000 км.
064/587-50-24. (258210)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 063/892-9825, 064/230-52-21.
(258059)

АУДИ А 3, 1.9 ТДИ, 130
кс, 2001. 064/177-35-82.
(257728)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
децембар, петора врата,
100.000 км, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(2582109

КУПУЈЕМ возила од 80
до 2.000 евра, стање небитно. 063/165-83-75.
(258126)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО корал ин, 2005, 40
кв, 1115 цм, 700 евра,
могућ договор. 062/495049. (258004)
ПРОДАЈЕМ југо 1.1 ин,
2006, годиште, гас, атестиран, нерегисрован.
063/858-47-55. (258012)
РЕНО 4 ГТЛ, 1989. очуван, 350 евра. 062/15141-98. (258023)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи октавију 1.9 ТДИ,
2008, власник. 065/61045-67. (258026)
ПРОДАЈЕМ пасата Б
5,власник. 399-574,
061/153-34-61. (258050)
ПРОДАЈЕМ фијат стило
1.9 ЈТД, петора врата,
2003. редовно сервисиран, власник.
063/269-987.
(257873)
ФИЈАТ пунто класик, 1.2
бензин, 2010, фул опрема, 87.000 км.
064/142-11-16.
(258065)
ПРОДАЈЕ се опел астра
караван Г 2, 1999. Тел.
013/251-64-86. (258012)
ПРОДАЈЕМ вектру 2001.
годиште, 1.8 Б, цена
1.300 евра. 063/811-1852. (258172)
ПЕЖО 206, 1.4 бензин,
2001. 5 Б/5 В, регистрован до новембра 2018,
власник.
062/172-58-97. (257963)
АЛФА ромео 147, twins
park, 1.5, 2002, бензин,
прешао 123.000, први
власник, 1.850 евра.
062/142-42-02. (257982)
ФИЈАТ пунто 2, 2002.
годиште, 1.2, 8 В, бензинац. 060/034-20-04.
(258186)

КОРСА 1.2, 2003, петора врата, клима, у првој
боји, повољно. 064/58750-24. (258210)
СТИЛО 1.9 дизел, 2003,
троје врата, фул опрема, 170.000 км, власник.
064/587-50-24. (258210)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(258210)
СЕАТ ароса, 2003. годиште, регистрован, одлична. 063/882025-09.
(258263)
ТОМОС аутоматик,
1991, 350 евра; 1981,
250 евра, трајно регистровани. 064/171-2213. (258269)
ПРОДАЈЕМ ландровер
фрилендер, 2002. годиште. 064/033-38-84.
(258274)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,
плин атестиран до 2020,
регистрован, 1.350 евра.
061/200-73-09.
(258258)

КУПУЈЕМ томос АПН аутоматик, Т 15, Т 14,
електроник, исправне,
неисправне. 064/17122-13. (258269)
МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни, бункераш.
064/271-40-87. (256847)
КУЛТИВАТОР имт 506,
CX, очуван, мало радио.
064/088-09-08,
063/771.93-58. (258053)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ, 506 С, Зоран. 013/355-538,
069/775-805. (257952)
ПРИКЛИЦА за трактор
кикинда, 1985. годиште,
носивост 2.700 кг, 900
евра. 060/348-22-10.
(258231)
КУПУЈЕМ трактор за
своје потребе, може неисправно.
063/739-76-72.
(258244)

ПРОДАЈЕМ пежо 307,
2002. годиште и спортски бицикл полар.
063/709-44-97.
(258297)

КУПУЈЕМ мотокултиватор са опремом или без,
може неисправно, купујем круњач-прекрупач.
063/739-76-72.
(258244)

РЕНО клио 1.2, 2009.
годиште. 065/336-76-84.
(258309)

ПРОДАЈЕМ Тома Винковић 821. 063/325-535.
(258278)

ВОЗИЛА

ГАРАЖЕ

ПОТРАЖЊА

ВРШИМ стални откуп
возила, небитно стање,
марка, долазим на вас
позив, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
(257804)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу
на Котежу 2 или
на Котежу 1. Тел.
064/226-24-06.
(258090)

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, Светог Саве
59, продајем укњижену
гаражу, 14 м2, струја,
роло-врата. 063/449798. (258110)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. Тел. 069/409-8342. (268212)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/70376-07. (258073)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463. (258284)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТОПОЛА, прва класа,
исечена за шпорет, на
25 цм, трупци, повољно.
064/080-86-99. (257781)
ПРОДАЈЕМ топлу витрину, дуплу фритезу и
остало. 063/741-64-00.
МЕСНАТА прасад, продаја, 15 – 30 кг, могућност клања и резервације. Тел. 063/311-277.
(257422)
РАСПРОДАЈА кока носиља са фарме „Дабић”
у Панчеву, по цени од
200 динара по комаду.
Упис вршимо за 14.
април 2018. Тел.
013/377-901. (257267)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
2.000, столови од 4.500.
060/600-14-52. (257294)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови, од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52. (253290)
РАСАД на продају, парадајз, краставац, паприке Брестовац.
064/143-50-23, 013/626285. (257288)
ВЕЗЕНЕ пешкире за
свадбе продајем. Тел.
013/347-344. (258029)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000
динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (258041)
ТА ПЕЋ елинд, 3.5 кв,
очувана, продајем.
063/869-31-62. (258062)
КУПОПРОДАЈА кухиња,
столова, столица, гарнитуре, ТА пећи, договор,
долазак. 062/150-68-54.
ПРОДАЈЕМ абрихтер,
ширина ножева 30 цм,
мотор 4 кв, 2.800 обртаја, трофазни, струг за
дрво, радна дужина 120
цм. Тел. 064/396-16-33.
ДВОЈА врата, дрво-стакло, прозорска крила са
стаклима, двосед лежај
мало коришћен.
062/424-128. (258117)
КУХИЊА у одличном
стању, од медијапана,
на продају. 064/339-0953. (258132)
НОВ шпорет плин-струја, веш-машина мањавећа, фрижидер 220 л –
240 л, угаона гарнитура,
двосед, тросед, шиваћа
машина, душеци. Тел.
063/861-82-66. (258136)

ПРОДАЈЕМ пчеле, 10
рамова ЛР. 066/314803. (258137)
КРЕВЕТ болнички, метални, само 20.000 динара, колица инвалидска 9.000. 063/894-8423. (258151)
ПРОДАЈЕМ преостало
оревно дрво, буква,
храст, багрем.
063/868-02-06.
(258162)
ПРОДАЈЕМ машину за
мешење теста, електромотор, електроковина 3
кв, 945 о/мин, 2.5 кв,
2830 о/мин – медингер.
063/807-50-65. (258171)
БИЦИКЛ монтинбајк полован, 50 евра. 064/86625-83. (257942)
2

КОТАО, 32 м , нов, гаранција, радијатори,
100 ком, некоришћени,
повољно. 064/137-6414. (257948)
ПРОДАЈЕМ казан за ракију, 120 литара.
063/760-49-87. (257953)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, бибер цреп, циглу
велики формат, стеону
караву, салонит плоче.
063/711-77-54. (257969)
ДЕБЕЛА свиња на продају. Тел. 064/194-5396. (257987)
МЕСНАТИ прасићи на
продају, услужна клања
гратис. 060/444-55-03.
(257993)
ПРОДАЈЕМ циркулар
повољно. 065/479-3787. (258195)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто са шест столица.
Тел. 064/892-85-02.
(258207)
СТИЛСКА спаваћа соба
од боровине, очувана,
повољно, може посебно.
320-528, 063/164-61-56.
(258219)
ПРОДАЈЕМ половну
веш-машину, очувану,
повољно. Тел. 060/03705-60. (258233)
ПРОДАЈЕМ разрађену
даротеку у Жарка Зрењанина. 064/439-83-28.
(258235)

ПРОДАЈЕМ тросед и
двосед, нов, комплет.
063/176-24-96, 013/351194. (258257)
ПРОДАЈЕМ половне
прозоре 150 х 120, 90 х
120. Моб. 064/329-4922. (258264)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово, алуминијум, веш-машине, фрижидере, замрзиваче и све остало.
061/322-04-94. (258293)

ПРОДАЈЕМ стадо коза
са јарићима. 063/13618-53. (258277)

КУПУЈЕМ обојене метале, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
шпорете, долазим.
061/206-26-24. (258293)

БРАЧНИ, самац, тросед,
фотеља, сто, ТВ самсунг
+ носач, ђутуре 15.000
динара. 069/251-16-18.
(258280)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум,
олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (258293)

ПРОДАЈЕМ половни
прозор 80 х 80, ловачка
пушка бокерица, 12 мм.
Тел. 065/311-41-66.
(258285)

КУПУЈЕМ старе: сатова,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (258317)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(258121)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, ордење, мдање, мале
бутан боце, разни алат.
064/867-48-11.
(257965)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(257975)
МЕТАЛИ ИВАН: откуп
секундарних сировина,
Петефи Шандора 29,
Војловица. 061/271-2670, 064/194-83-22.
(257999)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, бижутерију, старе играчке и
остало. 335-930,
063/705-18-18, 335-974.
(258273)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДЕО салонске куће са
изласком на улицу Максима Горког, комплетно
сређен, укњижен, 87 м2,
55.000 евра. Тел.
060/034-31-11 (СМС)
У СКОРЕНОВЦУ кућа са
плацем на продају.
064/366-92-92. (СМС)
КУЋА 99 м2, на плацу
4,60 ари, Власинска.
Повољно, хитно, власник 1/1. 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)
ПРОДАЈЕМ две куће
спратне, шири центар,
повољно. 066/937-0013. (СМС)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281. (257905)

НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ,
плац за бизнис, 10 ари,
1/1, 25 х 40, тврди пут,
МРАМОРАК, главна ули- повољно. 066/385-289.
ца, продаја комфорне
(257347)
куће, договор. 069/255ПЛАЦ 3 ара, улица Јоа87-86. (256841)
кима Вујића, Стрелиште,
КУЋА, 6.9 ари, Б. Ради6.800 евра. 063/606-497.
чевића 54 м2, струја, во- (257279)
да, канализација, плин,
КУЋА, Тесла, сређена,
1/1, укњижено, могућдве јединице, ЦГ, укњиност стамбене изградње.
жена, 3.8 ари. 063/743063/852-43-19. (257613)
03-71. (1257217)
ВОЈЛОВИЦА, пољоприПРОДАЈЕМ кућу, 100 м2,
вредно земљиште, 30
у строгом центру Панчеари, дозвољена градња,
ва, Ж. Мишића бр. 6.
Братство јединство, дру023/857-069, 064/575ги просек. 366-234.
57-04.
(257720)

ОГЛАСИ

ПЛАЦ, Миса, Златиборска улица, 5 ари, 22 х
24, струја, вода, власник. 063/449-798.
(258110)
КУЋА са 10 ари плаца
на продају, Горњи град.
064/133-32-02. (258114)
ИЗДАЈЕМ стару кућу у
центру за адаптацију у
пословни простор.
064/351-15-52. (258128)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
помоћним објектима,
плац 30 ари, Баваништански пут. 061/36603-92. (258130)
БАВАНИШТАНСКИ, до
пута, новија двособан,
13,5 ари, 22.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(1581989

ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца
са викендицом код Дубоке Баре. Тел. 064/16612-62. (257806)

ВИШЕ добрих и повољних кућа у околним селима. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (158198)

ПРОДАЈЕМ 81,25 ари
градског грађевинског
земљишта у северној индустријској зони (парцеле 9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу (Надина
кривина). 063/258-986.
(257808)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 54
м2, 1 ар, усељива,
13.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (258152)

КУЋА, Качарево, 70 м2,
плац 6 ари, 1/1.
063/694-451. (257813)
ПРОДАЈЕМ кућу на плацу од 13 ари у Старчеву.
064/264-03-14.
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359.
(255753)
КУЋА, гаража, башта,
воћњак 20 ари, Пелистерска. 064/866-22-98.
(257659)

ЛЕПИ грађевински плацеви, Кудељарац, Миса,
Караула. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (258152)
КУЋА на подају у Старчеву. 063/237-276.
(258053)
ПРОДАЈЕМ кућу комплетно сређену, шири
центар. 013/355-575,
062/431-774.
(258056)
КУЋА, две јединице, 120
м2, новија, сређена, шири центар, колски улаз,
Цара Душана. 066/345768. (258057)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког,
плац 3.8 ара. 063/301360. (258064)
ПРОДАЈЕМ део куће и
локал, укупно 150 м2,
Синђелићева 41.
061/651-76-45.
(2580779)

ПОЧЕТАК Кудељарца,
новија, сређена, 120 м2,
2,27 ара, 60.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(258152)
НОВИ СВЕТ, прелепа
вила, 178 м2, 5,5 ари,
87.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (258152)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона,
асфалт, струја, 15.000.
063/894-84-23. (258151)
КУЋА, бања Врујци, 60
кв, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(258153)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта. „Перфект”,
0647348-05-68.
(258160)

ВИКЕНДИЦА са фармом од 150 клвм, трофазном струјом и извршеном легализацијом,
викенд насеље Долово.
063/760-49-87. (257953)

ПРОДАЈЕМ два спојена
плаца од воћем, Охридска улица, Кудељарски
насип, са објектом 6 х
10 и инфраструктуром.
066/373-491.

КУЋА, 70 м2, монтажна
на 3 ара плаца, нова,
усељива. Нова Миса,
Козарачка 10, цена
19.000 евра, 1/1. Тел.
069/485-12-66. (258268)

ПРОДАЈЕМ плац 12 ари,
Баваништански пут, до
пута, култивирам баште,
кошење траве. 064/86748-11. (257965)

КУЋА, 100 м2 + поткровље, 10 ари плаца, Новосељански пут 365, 6
км од центра, 34.000.
013/347-621, 061/66192-60. (258209)

КУЋА, 100 м2, реновирана, усељива, 4 ара,
27.000 евра. Тел.
069/485-12-66, Миса,
Козарачка 10-а.
(258268)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари плаца, ЕГ
грејање. 013/618-652,
064/168-84-32. (258211)

КУЋА, 100 м2 + кућа 70
м2 + 69 м2, на 8 ари плаца, три стамбене јеиднице, свака са посебним
улазом и подељеним
двориштем, реновирано,
усељиво, 59.000 евра,
Козрачка 10. 069/48512-66. (258268)

ПРОДАЈЕМ воћњак, величине један хектар у
Јабуци, повољно.
064/329-49-19. (257737)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, на 5 ари плаца. Тел.
061/286-50-99. (258221)

ДВОРИШНА спратна кућа, ПР + ПК, два двоипособна стана по 60 м2,
тераса, 29.000 евра.
„Перфект”, 0647348-0568. (258160)
ПРОДАЈЕМ плац у Првом просеку, Ул. Братства јединства. Тел.
064/832-46-38.
(257660)
2

КУЋА 209 м , велика башта, Војловица, Панчево. 064/683-84-27,
44.000 евра. (256997)

ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(258224)

МИСА, дворишна спратна кућа, две стамбене јединице, 29.000. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(258078)

ВОЈЛОВИЦА, приземна,
130 м2 + локал 30 м2, на
7,3 ара плаца, 30.000.
„Перфект”, 0647348-0568. (258160)

МЕЊАМ кућу 100 м2,
ужи центар, за мањи
стан. 066/335-189.
(258086)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,5
ари, повољно. 060/02814-80. (258164)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац 17 х 24 м.
069/213-97-37. (257954)

ОМОЉИЦА, кућа 120
м2, центар, главни пут,
ЦГ, две гараже, подрум.
062/550-560. (258168)

ПРОДАЈЕМ плац, 49
ари, Новосељански пут,
преко пута „Давида”.
064/131-42-02.
(258178)

ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком путу 17.5 ари.
063/719-42-71. (258170)
ВОЋЊАК, 15 ари са викендицом, Баванишански пут, други ред, друго
немачко поље. 064/36804-77. (258175)
НА ПРОДАЈУ двоспратна
кућа, Качарево, 250 м2,
локација одлична.
062/865-20-39. (257022)

КУЋА, нова Миса, три
етаже, нова кућа. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (258087)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, усељива кућа, 100
м2, 16 ари. 062/398-458.

ИМАЊЕ, 57 ари, Баваништански пут, грађевинска зона, викендица 32
м2, помоћни објекти,
струја, вода, воћњак на
28 ари, обрадиво земљиште 29 ари.
064/280-60-53.
(258089)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
плац за бизнис, на асфалту 31 х 60, преко од
нове пумпе. 066/385289. (256600)
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УЖИ центар, 320 м2, ЕТ,
5 ари, прелепа, нова,
130.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (257964)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, 5 ари, укњижена, 27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(257964)
КУЋА, нова Миса, 210
м2, 2,3 ара, укњижена,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (257947)

ЦЕНТАР, подрум + ВП +
таван, погодан за пословни простор. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (258304)
МИСА, две стамбене јединице, 680 ари, две
улице, струја, вода,
35.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(258304)
КУЋА, Синђелићево насеље, 5,3 ари, гаража,
фронт 16 м. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(258304)
ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно.
064/548-29-29.
(258182)

ПРОДАЈЕМ земљу у Лапу, 2,2 ланца. 065/96623-22. (258228)
КУЋА, нова, стара Миса,
80 м2, 2.5 ара, укњижена, 32.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(258239)

РЕТКА прилика! Омољица, уз уговор о доживотном издржавању, одлична кућа, 5.900 евра.
061/324-40-85. (258299)

КУДЕЉАРАЦ, кућа ПР +
ПК, само 26.000; Брестовац, нова, 15 ари,
16.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(258304)

ЈЕФТИНО, кућа – поткровље, 82 м2, општина
Алибунар, центар, нова.
061/303-30-44. (258256)

ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска, укњижени.
065/894-88-11. (258300)

ЦЕНТАР, кућа, 3 ара,
100, прелепа. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.

КУЋА у Книћаниновој,
на продају.
062/826-12-55.
(258275)

КУЋА, шири центар, нова, одмах усељива,
28.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (258304)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4.5
ара, 55.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(258239)

КУЋА за адаптацију, легализовано, Маргита.
060/527-07-65.
(258192)

ДОЊИ ГРАД, 130 м2,
две зањебне јединице,
3.5 ара, 66.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(258239)

КУЋА, 100 м2, 5,6 ари,
плац Моше Пијаде,
80.000 евра. 064/35469-76. (258204)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
86 м2, енергетски пасош,
укњижена. 065/258-8777. (258242)
УКЊИЖЕНА кућа 100
м2, Котеж 1, мирна улица, без посредника.
064/584-75-39. (258226)

ТЕСЛА, кућа на екстра
локацији за приватан
бизнис и становање.
066/001-050, 063/329464. (257766)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан стан, 46 м2, етажно грејање. Тел.
064/267- 71-74. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан двособан, нижа спратност,
Стрелиште. 066/937-0013. (СМС)
ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије
градње 61 м2, ЦГ, II
спрат, у мирној, слепој
улици са зиданом гаражом у дворишту. Стан је
одмах усељив, са кухињом и плакаром 45.000
евра. 060/628-46-56.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650 –
850 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)
ТРОИПОСОБАН, други
спрат, Котеж 2, брзо
усељив, 57.000.
064/205-03-15. (257589)
У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру,
IV спрат, 18 м2.
065/353-07-57. (257589)
СТАН, новоградња, 38
м2, II спрат, нова Миса,
близу школе, амбуланте.
060/031-08-09,
063/711-41-89.
(255984)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, двостран, сређен, IV, усељив, власник.
013/331-079.
(256624)
ПРОДАЈЕ се на Тесли
стан 39 + 24 м2, цена
27.000. Тел. 069/507-0888. (258005)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОСОБАН стан са
двориштем у 7. јула.
062/153-32-34, 066/81346-06. (258021)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, IV, ЦГ, 24.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (258087)

ПРОДАЈЕМ два стана,
договор, уступам гробно
место – Старо гробље.
064/13027-34. (258035)

ТЕСЛА, Нови Свет, новоградња, четворособан, 100 м2, II, ЦГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (258087)

МАРГИТА, једнособан,
ПР, нов, 17.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (258304)
ЦЕНТАР, 49 м2, нов,
34.000; 53 м2, сређен,
36.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94.
2

МИСА, 40 м , нов, III
спрат, 21.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
ГАРСОЊЕРА, Самачки,
18 м2, 14.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
КОТЕЖ 1, 25 м2, 16.000.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
КОТЕЖ 2, 52 м2, ВП,
30.000 евра. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, ЦГ,
нови Котеж, усељива одмах. (470), „Дива”.
345534, 064/246-05-71.

ДВОСОБАН, квалитетан,
прерађен, са намештајем, Коњичка милиција,
60 м2, усељив. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (258076)

ДВОСОБАН, Котеж, ЦГ,
58 м2, тераса 6 м2,
30.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (258076)

НОВА МИСА, трособан,
82 м2, II, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (258087)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, 68 м2, VIII, 36.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(258087)
КОТЕЖ 2, двособан, 52
м2, ВП, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (258087)
СТРОГИ центар, двособан, 54 м2, први спрат,
централно грејање.
064/280-60-53.
(258080)
ДВОСОБАН, 57 м2, Котеж 28.000; Стрелиште,
26.000; Тесла, 30.000.
(324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(258100)
ТЕСЛА, почетак, 50 м2,
двособан, 3 ара, намештен, 14.000, договор.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(258100)
МИСА, 40 м2, једноипособан, нов са двориштем, 25.000, договор.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(258100)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат
+ гаража, 14 м2, нова
градња, ас, власник,
укњижен, усељив одмах.
063/449-798.
(258110)

marketing@pancevac-online.rs

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
62 м2, III, ЦГ, 31.000,
договор. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (258134)

МИСА, квалитетне
укњижене гарсоњере, од
14.400 до 17.700. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(258148)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, није последњи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(258148)

СТАН, 40 м2, први
спрат, до улице, М. Кулића 32, 16.000 евра.
Реновиран. Тел.
062/858-33-47. (258268)

ТЕСЛА, 50 м2, I, TA, тераса, усељив, 28.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(258134)

КОТЕЖ 2, Булевар, 70
м2, II, леп двоипособан,
46.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (25818)

ПРОДАЈЕМ стан, двособан, дворишни до улице,
Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(258149)

СТРЕЛИШТЕ, В. Влаховића, I спрат, 66 м2,
37.000. 064/305-92-00.

СТРЕЛИШТЕ једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(258134)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта, укњиженм, 16.500.
061/147-82-23. (258133)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 20
м2, III, ТА, 15.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061. (158142)
НОВА МИСА, Тргопродуктова зграда, троипособан, 78 м2, II, TA,
42.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (158142)
ТЕСЛА, једноипособан,
37 м2, II ЦГ; гаража,
24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(158142)
ШИРИ ЦЕНТАР, новоградња, трособан, 70 м2,
III, ЦГ, одличан, са стварима и техником. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(158142)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
V, ЦГ, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(158142)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(258148)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, ТА, I, 24.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (258148)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
62 м2, II, ЦГ, изворно,
36.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (257824)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, II, ЦГ, изворно,
36.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(258148)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 24.500; трособан 71
м2, 43.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(258160)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2, 21.000; двособан 57 м2, 24.500,
трособан, 102 м2,
27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, 31.500; једнособан,
35 м2, 18.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (258160)
ТЕСЛА, двоипособан, 60
м2, ЦГ на гас, усељив,
тераса. 069/822-48-22.
СОДАРА, трособан, 83
м2, 40.500; двоипособан,
54 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (258160)
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ПОНУДА

МИСА, трособан, II, 98
м2, 46.000, гас, двостран. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258160)
МИСА, двособан, 49 м2,
24.500; гарсоњера, 23
м2, 15.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(258160)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000; двоипособан, 60 м2, 30.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258160)

ТЕСЛА, једнособан, II
спрат, ТА, 23.000; Содара, трособан, ЦГ, I
спрат, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
ЦЕНТАР, једноипособан, новији, ЦГ, приземље, 29.000; двособан,
нов, 42.000 и трособан,
96 м2, 72.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
ТЕСЛА, двособан, III
спрат, ТА, 28.000; центар, нов двособан,
42.000 и трособан, 96
м2, 72.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

СОДАРА, двоипособан,
63 м2, IV спрат, Цг. Тел.
344-254. (257989)

СОДАРА, 37 м , ЦГ, VIII,
25.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (257964)
2

СОДАРА, 67 м , ЦГ, V,
сређен, 41.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(257964)

ЈЕДНОСОБАН нов, 30
м2, 18.000, договор.
Приземље, нова Миса,
власник. 063/304-222.
(257928)
2

ДВОСОБАН, нов, 55 м ,
33.000, договор, нова
Миса, власник. 063/304222. (257998)

ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни, 32, 12.000; Стаклара, 60, улично, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (258181)

СТРЕЛИШТЕ, Аласова,
62 м2, ЦГ, тераса, VI
спрат, власник, 33.500
евра. 062/145-71-44.
(258307)

КОТЕЖ 1, 64 м2, ЦГ, IV,
лифт, Радова зграда,
39.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (257964)

КОТЕЖ 2, гарсоњера,
ПР, прелепа, 22.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (258304)

ПРОДАЈЕМ стан без посредника, површине 48
+ 20 м2. 065/506-85-26.
(258200)

ГАРСОЊЕРА, 29 м2, шири центар, близу Ружине, приземље, тераса,
усељива, 24.000 евра.
061/572-93-17. (258312)

ПРОДАЈЕМ стан, двоипособан, 64 м2, строги
центар. 063/172-50-19.
(258218)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (258185)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (258185)
ЦЕНТАР, двособан, II,
55 м2, ТА, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (258185)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 35
м2, ЦГ, VII, поткровље,
16.500. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(258185)
ТЕСЛА, двособан, II, 54
м2, ТА, ПВЦ, 29.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
30.000; 57 м2, трособан,
33.000. „Гоца”, 063/89977-00. (258239)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, ПР,
две спаваће собе, дневна, 30.000. (679),
„Трем”,
063/836-23-83.
(257964)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева. 060/505-54-25.
(257973)

15

marketing@pancevac-online.rs

КОД Водне заједнице
двособан, ТА, трећи
спрат, 30.000 и I спрат,
32.000. „Лајф”, 061/66291-48.

КОТЕЖ 2, Војвођански
булевар, двособан, 57
м2, II спрат, намештен,
власник. 064/474-87-74.
(257934)

2

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; двоипособан,
ЦГ, 40.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(258181)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ЦГ, 28.000; двособан,
ЦГ, 64, 29.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(258181)

СТАН, дуплекс, 100 м2,
новоградња, Милоша
Обреновића 31, одмах
усељив, цена договор.
063/183-73-65, 065/99208-30. (258298)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан ниже
спратности, без грејања,
на Тесли. 064/338-4901. (256923)
КУПУЈЕМ двособан, двоипособан стан на Тесли,
ниже спратности, без
посредника. 065/28033-78. (258252)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина бр. 14, купујем једнособан и двособан стан у згради. 345534, 064/246-05-71.
(258076)
КУПУЈЕМ станове и куће
свих структура, брза и
сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(258160)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (258185)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине,
све локације, брза реализација. 063/744-2866. (258304)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 141, 152, 104,
104, 157 м2. 060/312-9000. (258292)

СТАНОВИ

СТАН, кућа, комплетно
реновирана, ЦГ, 7. јула,
без посредника.
064/424-71.26. (258303)

ПОТРЕБАН ненамештен
стан ниже спратности.
Шири и ужи центар.
064/105-59-91. (СМС)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Панчево,
близу Стоматолошког
факултета, мала режија
– око 1.000 динара, 120
евра + депозит.
060/443-32-03. (и)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
90 евра, плус депозит.
063/281-891. (257596)
ИЗДАЈЕМ стан, 53 м2,
Тесла, преко пута „Авива”, приземље, ЦГ, клима, СББ, усељив од 1.
маја. 062/512-816.
(258188)
НАМЕШТЕН мањи једноипособан стан издајем, кабловска, интернет, близу центра.
060/555-85-62. (258194)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици. 064/490-78-50.
(258198)
СТАН за самце, нова
Миса, „беовоз”, посебан
улаз, комплет намештен.
064/207-19-88, 013/370033. (258201)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен стан
на Котежу 1. 064/65116-73. (258025)
НАМЕШТЕН стан, близу
аутобуског стајалишта
за Београд, обавезан депозит. Само озбиљним
паровима, 80 евра.
065/807-00-13.
(258215)

ЈЕДНОСОБАН стан, Котеж издајем. 063/82406-63. (258220)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Стрелишту,
130 евра. (300), Агенција „Ћурчић”, 063/80310-52. (4759)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан са грејањем, 50
м2, на Тесли. 064/22489-60.
ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
Котеж 1, намештен.
064/158-15-90. (258241)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2,
ЦГ, кабловска, клима.
064/413-04-10. (258246)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на Тесли, ТА,
клима, намештен, 120
евра. 062/171-84-62.
(258247)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, комфоран, намештен, ТА пећ, кабловска. Вардарска 4.
060/130-34-54. (258048)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси.
063/875-60-34. (257959)
НА КОТЕЖУ 1 издајем
очуван намештен или
полунамештен трособан
стан, на дуже, први
спрат, ЦГ, телефон, две
климе, интерфон.
064/280-31-28. (257978)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу.
064/033-38-83. (257979)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса.
371-173, 063/708-27-61.
(257988)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан. Тел. 065/250-8997. (257995)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру града, депозит обавезан.
064/458-29-47. (258249)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Тесли.
Тел. 069/507-08-88.
(258005)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, близина „беовоза”, нова Миса.
064/436-85-26. (258270)

ИЗДАЈЕМ стан са грејањем, нова Миса.
063/784-22-70.
(2580149

ИЗДАЈЕМ стан, центар,
55 м2, новоградња.
062/222-827. (258276)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу у Старчеву.
063/191-73-60, 061/32290-19. (258022)

НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња, ТА,
двориште, 80 евра, код
Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (258280)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
063/713-96-92, 063/86644-07. (258031)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, депозит.
063/498-981. (258039)
ИЗДАЈЕМ кућу, 80 м2,
за становање, Старчево,
са двориштем и баштом
и новосређена. 064/40312-20, 061/659-05-60,
Иван. (258067)
ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан, дворишни,
велика тераса, баштица,
центар. 063/721-25-62.
(258111)
ИЗДАЈЕМ мањи стан у
кући на Стрелишту.
063/101-28-16. (258115)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар, wi/fi, паркинг, одмах усељив, повољно. 065/691-88-23.
(258118)
МИ ИЗДАЈЕМО станове
уместо вас. Агенција
„Ћурчић”,
063/803-10-52.
(258134)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, соба, кухиња, купатило, нема
технику. Карађорђева.
064/994-13-16. (258158)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан у центру, намештен, на дуже. Тел.
013/251-48-98, мобилни
063/190-71-45. (258154)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ. Тел.
066/352-710.
(258291)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
060/761-11-81.
(258161)

СТАМБЕНИ простор,
ЈНА 31, комплетно реновиран, погодан за канцеларију. 064/474-9911. (258295)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан на Котежу 2. Тел.
064/338-49-01. (258156)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, комплетно намештен, Центар. 062/15948-87. (258302)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта. Тел
064/267-71-74.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од
170 м2 и 75 м2 на Јабучком путу 43-ц.
063/759-12-47. (257167)

ПРОДАЈЕМ или мењам
леп локал за стан у Панчеву. 063/741-64-00.
ПРОДАЈЕМ локал са кућом, Новосељански пут
113, Панчево. Тел.
063/838-33-97. (257340)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 013/333-058.
ЛОКАЛ, Зелена пијаца,
25 м2, одличан, продајем/мењам. 064/226-9130. (257593)

ИЗДАЈЕ се опремљен
фризерски салон у Цара
Душана 60. 013/304506, 064/329-37-84.
(258053)
ЛОКАЛ 27 м2, са излогом, центар, код Нове
поште, издајем.
063/495-899. (258036)
ИЗДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина 32, 25 + 8
м2. 345-534,
064/246-05-71.
(258076)

ИЗДАЈЕМ два локала у
Тржном центру.
063/206-996.
(258097)
ИЗДАЈЕМО пословни
просотор (канцеларија и
ординација), у Максима
Горког 20, за детаље
позовите 063/338-388.
(258103)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице.
352-105.
(258104)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, излог до улице.
066/314-803. (258137)
ПРОДАЈЕМ локал (разрађен 15 година) 17 м2,
у Браће Јовановић.
060/028-14-80. (258066)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице.
063/725-71-70. (215815)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у Зелену пијацу, изузетно прометно.
060/351-03-56. (257985)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

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

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

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ОГЛАСИ
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 063/13075-40. (258083)
ПРЕДУЗЕЋУ „Kizza”,
Жарка Зрењанина 146а, потребни тесари. Доћи лично или позвати,
064/648-24-47. (258098)
ПРОДАВАЦ/ПРОДАВАЧИЦА у киоску кокица
потребан. СМС поруке
са личним подацима
слати на контакт тел.
065/333-03-38. (ф)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари, са искуством у раду са тестом.
Тел. 063/242-029.
(257709)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 064/185-9234. (257974)
РЕСТОРАНУ „Рустико” у
Улици Браће Јовановића
12, потребан кувар.
013/258-07-60. (257991)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ нов реновиран локал 52 м2, Шандора Петефија 103, близина „Бурјана”, Мега маркета „Зоки”, Апотеке
„Зингибер”.
060/339-23-66. (258174)
ИЗДАЈЕМ нов локал код
Зелене пијаце, за фризере, канцеларије.
063/217-130.
(258193)
ИЗДАЈЕМ локал од 26
м2, у Немањиној 8, Панчево. 064/184-87-50.
(258217)
ИЗДАЈЕМ локал, погодан за пекару,фитнес,
канцеларију, 90 евра.
063/315-290.
(258267)
ИЗДАЈЕ се пословни
простор/локал, 200 м2,
погодан за производњу
или магацин, гас, индустријска струја, паркинг.
Синђелићева.
062/222-827. (4759)
ИЗДАЈЕМ пекару са
опремом у Панчеву и
продајем пекарску
опрему. 063/892-38-33.
(258286)
ПРОДАЈЕМ локале у
центру, 16, 21 м2.
060/312-90-00.
(258292)

ПРОДАЈЕМ разрађен
објекат за смештај, у
центру. 060/312-90-00.
(258292)
ПРОДАЈЕМ пословне
зграде, 460, 1.650 м2.
060/312-90-00. (258292)
ИЗДАЈЕМ локал у згради, Стрелиште, 16 м2,
Вељка Влаховића.
064/474-99-11. (258297)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 060/421-0591. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755.
(СМС)
ПОТРЕБНА радница у
маркету у Београду,
плата 35.000. 063/80467-71. (СМС)
ПОТРЕБНА конобарица
и pizza мајстор Beertia
Bar Банатско Ново Село.
063/105-09-49.
(СМС)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад на индустријским шиваћим
машинама. 066/318324. (257756)
ПОТРЕБНЕ искусне жене за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-64-95.
(256771)

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер, са исксутвом од најмање десет
година. 069/185-19-81.
(2581799
ПОТРЕБНА радница за
рад у Kentucky, у Његошевој. Информације на
тел. 064/474-74-47.
(258199)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
рекламног материјала.
064/241-45-14. (258237)
ПОТРЕБНИ момци и девојке за рад на шалтеру
и за роштиљем Ћевабџиници „Хало Лесковац”.
Тел. 063/897-55-04.
(258242)
ПОТРЕБНЕ жене и девојке за рад у кухињи,Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел.
063/897-55-04. (258242)
ПОТРЕБНЕ пословође,
шефови смена, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел. 065/896-3978. (258242)
ПОТРЕБНА дипломирана неговатељица за бригу о старим. Пуно радно
време. 064/413-04-10.
(258246)
КУВАР, одлична плата,
ресторан у центру.
064/126-83-53. (258250)
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(258252)
ПОТРЕБНИ конобари за
„Буба паста бар”,
064/144-33-01 или доћи
лично у преподневним
сатима. (258262)

ПОСАО за пензионерке
и жене инвалиде, интернет, страни језик.
063/878-40-52. (258047)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад са белим тестом у пекари
„Мини Пани”, Димитрија Туцовића 2.
063/242-029.
(258057)

ПОТРЕБНЕ раднице у
продавницама прехране. Маркет „Цеца”. Панчево. 060/555-11-73.
(СМС)

ПОТРЕБАН пекар за рад
са белим тестом у пекари „Мини Пани”, Димитрија Туцовића 2.
063/242-029.
(258057)

PREMIUM салону Pro
Nails потребан стилиста
ноктију, са искуством.
Тел. 060/555-38-68.
(256404)

СЕНДВИЧАРИ „Буба”
потребна радница за
рад на роштиљу. Понети
биографију. 064/874-0822. (258075)

ПОТРАЖЊА

НЕГОВАТЕЉИЦА. мењам пелене и дискове
болесним особама.
060/421-05-91. (СМС)
МОЛЕРСКО/ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)
НЕГОВАТЕЉИЦА чувала
би старије особе, од 8
до 17 сати. 060/421-0591. (СМС)
УСЛУЖНО сечење и цепање огревног дрвета.
064/357-82-08, Босанац.
(257782)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(257038)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ауто-перионици.
063/135-28-32. (257542)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у играоници „Острво са благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(258045)

ПОСАО

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама, ендлерица и ибердек, услови
одлични. 064/062-22-79.
(258180)

ПОТРЕБАН кувар, пицамајстор и конобар. Пријаве путем формулара
на сајту
www.konoba32.rs
(258272)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (258188)

ПОТРЕБНИ возачи, Б
категорија, теретни комби, са искукством, познавање Београда.
063/318-592. (258282)

ПОТРЕБНА радница за
обављање комерцијалних и послова online
продаје. 060/348-88-98.
(258216)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у казину и кладиници Balkan Bet. 064/80366-90. (258226)
ПОТРЕБНИ радници са
Б или Ц категоријом у
дистрибуцвији пића
Weifert. 062/446-285.
(258231)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији, са
или без искуства.
063/295-789, после 16
сати. (252283)
ПОТРЕБАН графички
дизајнер са искуством.
CV digitalnastampa013
@gmail.com 063/2957899, после 17 сати.
(255283)
ЧАСОВИ, повољно, материјал, физика, механика, термодинамика.
065/587-75-33. (257890)
СЕЛИДБЕ, превоз намештаја, секкундарних сировина, купујем белу
технику. Јован, 061/61627-87. (257960)
РЕСТОРАНУ Poco-Loco
потребни радници за
рад у продаји, кувари и
шанкери. 064/874-0301. (258290)
ПОТРЕБНИ конобари.
060/043-52-98 (258282)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-51-32.
(258305)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна искусна фризерка. 064/329-49-19.
(258310)
ПОТРЕБАН радник,
„Стакло Зоки”. 064/13172-85. (258311)

ПАНЧЕВАЦ

ПРЕВОЗ кипером до 5
тона. 063/361-560,
060/025-96-80. (256982)
ИЗРАДА конструкција,
хала, биндера, кованих
капија, тенди, лимарија.
064/068-10-85. (357703)

ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена,
065/334-76-21. (254419)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (255827)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст. 013/23578-82, 062/856-64-94.
(258015)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (258019)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика... часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (258027)
ПАРКЕТ и ламинат, поставке, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (25852)

СРПСКИ језик, припрема за пријемне испите,
први час бесплатан.
Професорка. 064/32246-79. (257764)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(257503)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(257503)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде,
повољно. 063/865-8049. (257693)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:
Панчево, машински сечемо, влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(257640)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (257650)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у ваше куће, викендице. 064/134-3018.
(256986)
АЛУ – ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе - уграђујем, радим,
поправљам. 063/882-2509. (256855)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (256427)

ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука,
висински радови.
065/535-24-56. (258043)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (258060)
КОСИМ траву, коров,
воћњаке и баште, врло
повољно, тримером. Зоран, 061/683-67-48,
064/7438-12-46. (25806)
КЛИМЕ, сервис, допуна,
уградња, повољно.
064/520-48-80. (258070)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова,
повољно. 064/866-2576, 061/659-70-31,
060/027-6531. (258095)
ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и неговала старију особу.
065/624-76-23. (258101)
ЧИСТИМ дворишта, таване, подруме и остало
и возим селидбе.
061/627-07-31. (258109)
ДУБИНСКО прање тепиха, намештаја, душека,
долаза. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474. (25819)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
(258138)
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У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 135/2014 и 145/2014) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС”
бр. 64/2015)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ЦЕЛИНА 1 шири центар (круг обилазнице) у
насељеном месту Панчево
Нацрт наведеног планског документа, излаже се
на јавни увид у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр.2 - 4, у трајању од 30 дана, почев од 19. 04. 2018. године.
За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења
везано за плански документ за време трајања јавног
увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица, могу да
поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 10. 05. 2018. године у 12 часова, у Великој сали зграде градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
29. 05. 2018. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

“AL SISTEM” d.o.o. , 26000 Pančevo
ul. Kneza Mihajla Obrenovića 10a
tel/fax: 013 / 2 332-504; 2 332-610
e-mail: office@al-sistem.com
Na osnovu odluke direktora preduzeća, a za potrebe
rada na terenu u zemlji i inostranstvu raspisuje se

KONKURS
Za radno mesto
BRAVAR - MONTER
20 (dvadeset) izvršilaca
Opis posla:
· Radovi na izradi i ugradnji aluminijumskih konstrukcija
· Radno iskustvo na navedenim poslovima od minimum 2 godine
· Radno iskustvo na ugradnji raznih tipova ventilirajućih fasada
· Tačnost i odgovornost prema poslu koji će obavljati
· Uslužnost i pristojnost u radu sa strankama
· Želja za radom i napredovanjem u poslu
· Spremnost kandidata za rad na terenu kako u zemlji
tako i u inostranstvu
Uslovi:
· Školska sprema (KV, VKV, SSS)
· Maksimum do 40 godina starosti
· Sposobnost za rad na visini
· Regulisana vojna obaveza
Nudimo:
· Plata po dogovoru, u zavisnosti od iskustva i mogućnosti kandidata
· Mogućnost veće zarade, sa mogućnošću napredovanja
· Odlični uslovi rada uz vrhunsku opremu
· Rad na izazovnim projektima u zemlji i inostranstvu
Predviđen je individualni razgovor sa svakim prijavljenim kandidatom, kao i probni rad pre prijema u stalni radni odnos.
Zainteresovani kandidati će svoju prijavu i CV doneti lično na gore navedenu adresu.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana oglašavanja.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs
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ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за избор корисника јавне површине за привремено постављање фрижидера за продају сладоледа
I
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља
Петра I 2 - 4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА - НЕ ОТВАРАЈ”
БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4, у
року од 13. 04. 2018. године до 25. 04. 2018. године до 10 сати.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте ће бити одбачене.
II
Подаци о месту и површини дела површине јавне намене
Прва зона:
1. Трг Краља Петра (између зграде пореске управе и Војвођанске банке)
2. Угао Димитрија Туцовића и Трга Краља Петра (испред „Максијевог” објекта)
3. Угао улице Војводе Р. Путника и Војв. Живојина Мишића у Улици Војводе Р. Путника
4. Угао улице Војводе Р. Путника и Војв. Живојина Мишића у Улици Војв. Живојина Мишића
5. Трг Слободе преко пута од улаза од Поштанске Штедионице
6. Трг Слободе, код чесме
Друга зона:
7. Потез Карађорђеве (преко пута Урбанизма) – леви тротоар од улице Војводе Радомира Путника до Његошеве,
8. улица Св. Саве преко пута ЈП АТП-а
9. улица Св. Саве, улазни плато у Дом Омладине
Трећа зона:
10. ул. Николе Тесле, на крају улице Н. Тесле, на Тргу Ђорђа Вајферта
11. Потез уз реку Тамиш на платоу код објекта градског купатила
12. Потез уз реку Тамиш поред ресторана „Шаран”
13. Народна Башта у близини излаза ка насељу Стрелиште
14. Народна Башта код Волијере
15. Народна Башта у близини улаза у кафе
16. Парк Барутана близу раскрснице код објекта „Барутана”
III
ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
Површина јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа даје се на период од 01. 04 до 31.10. текуће године.
IV
ИЗНОС ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Месечна такса за коришћење површине јавне намене, за постављање фрижидера за продају сладоледа, за период дужи од 30 дана плаћа се:
цена/м2²
за I зону – 1.688,00
за II зону – 1.435,00
за III зону – 1.182,00
за IV зону – 928,00
за V зону –
675,00
V
ГАРАНТНИ ИЗНОС
Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ на рачун број: 840-3428741-76 Градска управа Панчево-гарантни износи
за учешће на јавним надметањима и то:
I зону:40.000,00 динара,
II зону:35.000,00 динара
III зону:30.000,00 динара,
IV зону:25.000,00 динара,
V зону:20.000,00 динара.
Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања прихвата услове из јавног огласа.
Рок за повраћај гарантног износа, учеснику који није стекао право на део површине јавне намене, је осам дана од дана коначности Решења о давању на коришћење површине јавне намене, у уплаћеном износу без камате.
Обавеза учесника који није стекао право на део површине јавне намене у поступку
VI
ПОЧЕТНИ ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС
Почетни једнократни износ у циљу стицања права на коришћење површине јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа износи за :
I зону:25.000,00 динара,
II зону:20.000,00 динара
III зону:15.000,00 динара,
IV зону:10.000,00 динара,
V зону: 5.000,00 динара.
Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани износ уплати на рачун јавних прихода број: 840-745141843-30, Остали
приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 28-226-74514157.
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, по моделу 97, обавезно са позивом на број по решењу
Секретаријата за пореску администрацију.
Депозит за уклањање фрижидера за продају сладоледа, износи 5.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун буџета града Панчева, број рачуна: 840-745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 66-226-74514112.
Део површине јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа добиће на коришћење, учесник у јавном надметању који понуди највиши једнократни износ.
Учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, дужан је да уплати понуђени износ као и утврђени депозит на име трошкова уклањања фрижидера за продају сладоледа, пре доношења Решења градоначелника или
лица које он овласти, и да надлежном секретаријату достави доказ о извршеној уплати.
Учесник у поступку јавног надметања коме је дат део површине јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа, у случају одустанка губи право на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног јенократног износа.
Уколико учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, не уплати понуђени износ, Комисија позива учесника, који је понудио следећи највећи износ, да у року од 8 дана уплати свој највећи понуђени износ и утврђени депозит на име трошкова уклањања фрижидера за продају сладоледа.
Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на јавни оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ, који није мањи од почетног износа.
По уплати средстава из претходног става, учесник у јавном надметању, подноси захтев надлежном секретаријату за издавање Решења о одобрењу за постављање фрижидера за продају сладоледа.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти, мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица односно предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева.
6. сва документација може се поднети у оригиналу или овереној фотокопији.
VIII
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 25. априла 2018. године, са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, контакт особа: Золтан Керекеш, телефон број 013/308-864.
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Петак, 13. април 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, замене, поправке одмах, 024 сата. 013/331-657,
064/495-77-59. (258114)
КОШЕЊЕ траве, крчење
корова, шишање живе
ограде, све површине,
дестинације. 063/84461-13. (258150)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање, купатила,
вентили, славине, одгушење канализације одмах. 061/193-46-42.
(258155)
СПРЕМАЊЕ станова и
помоћ у дворишту.
063/761-11-89. (258189)

ЧИСТИМ шупе, подруме, вршим превоз, купујем гвожђе, и остало, све
остале послове. 061/18205-65. (258230)
ДУБИНСКО прање тепиха ротациним четкама.
Превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
(258255)
ПАРКЕТАР, постављање,
хобловање, фуговање
паркета и бродског пода. 060/476-81-55.
(258266)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем,
попављам. 063/882-2509. (258263)

ОЗБИЉНА жена спрема
станове, ординације,
канцеларије.
063/430-409.
(258287)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846 (258165)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23 године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (258173)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
351-073, 064/157-20-03.
(257960)

ФИЗИКАЛИЈА, цепање/уношење огрева, чишћење објеката, селидбе. „Давид”, 064/507-2690. (257960)
ЧАСОВИ ученицима од I
до IV разреда. 064/03338-83. (257979)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Бесплатан
превоз. 066/001-050,
063/329-464.
(257766)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика
064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(4755)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(256615)

ПРЕВОЗ робе комбијем,
локал 800,00. 060/72072-70. (257980)
НЕГОВАТЕЉ: нега старих, болесних и инвалидних лица. 063/86804-51. (257983)
КОМПЈУТЕРИ, сервис,
одржавање, уградња нових компоненти, брзо,
повољно. 060/351-03-54.
(257985)
РАДИМО све физичке
послове:. рушења кућа,
бетона, бетонирање, одношење непотребних
ствари, кошење траве,
корова, итд.
064/122-69-78.
(258229)
КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, рушења, бетонирања, чишћење таван, итд.
060/035-47-40. (258229)

marketing@pancevac-online.rs

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

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

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у Вашем стану. 066/001-050,
063/329-464.
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/321-77-93.
(258293)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, шут, итд. 063/86802-06. (258162)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена вентила,
увођење инсталација,
отпушавање одвода.
060/699-92-78, Драган.
(257870)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(257870)
РАДИМО: зидање, поправке старих-нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(257743)
ВРШИМ чишћење ваших
гаража, подрума и тавана, долазак на позив.
064/552-31-19.
(257804)
ПРЕВОЗ шљунка, сејанца, песка, одвоз шута до
два кубика. 064/357-8208. (257782)

HIPRA d.o.o. 26000 Pančevo - Cara Dušana 17, Srbija*
PIB 103641986 * Tel / Fax: 013 / 32 06 76 E-mail: office@hipra.rs * Banca Intesa P.J. Pančevo, broj tekućeg računa: 160-141271-56 * Broj Reg. Ul. PS Pančevo 1-7725
* Matični broj 08829853 * Šifra delatnosti 74203
„HIPRA” d.o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem:
radno mesto – inženjer proizvodnje,
sa ili bez iskustva.
Uslov – završen Mašinski fakultet,
Smer – proizvodno mašinstvo, mašinske konstrukcije i
mehanizacija ili industrijsko inženjerstvo
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

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

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 10.
04. 2018. године на основу захтева носиoца пројекта
„Енерго Долово Четири” д. о. о. из Београда, улица Игманска бр. 15, донео решење број: XV-07-501-14/2018
којим је утврђено да за пројекат Биогасног постројења
за производњу електричне енергије „Енерго Долово
Четири”, снаге 999kW, на катастарској парцели
11890/11 к.о. Долово, на територији града Панчева,
није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од 10
до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

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

На основу чл.146 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр.72/09 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука, 132/2014 и 145/2014), чл. 55. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово” бр.18/2012), програма Привременог коришћења неизграђеног јавног грађевинског земљишта и јавне површине за постављање привремених објеката на територији општине Опово. (Општинском службеном гласнику општине Опово бр.3/2004 и 6/2006), члана 8. Одлуке о привременом постављању монтажних и покретних објеката на јавним површинама („Општински службени гласник
општине Опово” бр. 6/2006, 3/2014,10/2016 и 1/2017) предлогa Месне заједнице
Опово бр. 9/2018 од 02. 04. 2018. године, мишљења Савета за урбанизам бр. 0617/2018 од 03.04.2018. године и Одлуке Општинског већа о одређивању нове локације за постављаање привремено-монтажног објеката - киоска на јавној површини бр.011- 4 /2018 од 10.04.2018.године, Oпштина Опово

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА ПУТЕМ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА
Предмет давања у закуп на одређено време путем јавног надметања је површина
јавне намене – и то локација у Ул. Бориса Кидрича у Опову на катaстарској парцели 5672/1 ко Опово, пре почетка паркинга испред стамбено пословне зграде у Ул.
Бориса Кидрича бр.13 ради постављања привременог монтажног објекта-киоска
Наведенa локација дефинисана је Одлуком Општинског већа о одређивању нове
локације за постављање привремено-монтажног објеката - киоска на јавној површини бр.011- 4 /2018 од 10. 04. 2018.године и налази се у I (првој) зони.
Предметна локација укупне површине 10 м² даје се у закуп на одређено време
са роком трајања закупа који не може бити дужи од 5 година, са почетним износом закупнине 4.500,00 динара по м² за период закупа од 5 година, ради постављања привременог монтажног објекта.
Закупнину у поступку јавног надметања за наведену парцелу плаћа учесник који
понуди највиши износ закупнине од почетног износа и потпише изјаву о прихватању
исте.
Излицитирани износ на име закупа дела јавне површине за стицање права за постављање привременог објекта, учесник који је то право стекао плаћа у 5 (пет) једнаких годишњих рата, и то прву рату у року од 8 дана од коначности одлуке Комисије,
а остале почетком сваке године, а најкасније до 31. јануара текуће године.
Будући закупац је у обавези да прибави одобрење за постављање привременог
објекта-киоска и отпочне са обављањем делатности најкасније у року од 90 дана од
дана закључења уговора, јер ће то бити основ за раскид уговора.
Будући закупац је у обавези да привремени објекат уклони без права на надокнаду, најкасније у року од 8 дана по истеку времена у којем је део јавне површине дат
у закуп, да по уклањању објекта уреди јавну површину довођењем исте у првобитно
стање.
Будући закупац је у обавези да редовно плаћа годишњу рату закупа и локалну комуналну таксу, те да неизвршавање ових обавеза представља основ за раскид Уговора.
ОПШТИ УСЛОВИ
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица:
Понуда правног лица, оверена потписом и печатом овлашћеног лица садржи: назив и седиште, решење Агенције за привредне регистре о регистрацији привредног
субјекта са свим прилозима и порески идентификациони број (ПИБ);
Пријава предузетника треба да садржи: име и презиме лица, адресу, фотокопију
личне карте и Решење о регистрацији, са свим прилозима и порески идентификациони број (ПИБ).
Пријава физичког лица садржи: име и презиме лица, адресу и фотокопију личне
карте.
Учесници у поступку јавног надметања су дужни, да у корист Општине Опово,
уплате гарантни износ од 9.000,00 динара што чини 20% од почетног износа закупнине за цео период закупа на рачун број 840-943741-44 модел 97 позив на
број 05-225 корисник : Општинска управа Опово-Средства за подстицај развоја, сврха: гарантни износ закупа.
Пријава поред података из тачке 1. и 2. мора да садржи и:
– доказ о уплати гарантног износа
– изјава о прихватању услова из огласа
Пријаву на оглас за јавно надметање са пратећом документацијом доставити у
затвореним ковертама, путем поште, искључиво препорученом пошиљком или предајом на писарници Општинске Управе Опово, 26204 Опово, Ул. Бориса Кидрича бр.
10, са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ” – Локација у Ул. Бориса Кидрича у Опову – НЕ ОТВАРАЈ”, на полеђини коверте назначити име, презиме,
одн. назив, адресу, седиште лица које подноси пријаву.
На јавном надметању обавезно је лично учествовање уз приказ личне карте или
путем пуномоћника уз приказ пуномоћја овереног у суду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа,
Оглас ће бити објављен у недељном листу листу „ПАНЧЕВАЦ”
Јавно надметање биће одржано 24. 04. 2018. године, у 10 сати, у Сали Дома
културе у Опову.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Током самог поступка јавног надметања у првом и сваком наредном кругу појединачни понуђени износ не може бити већи од 5% од највишег понуђеног износа у
претходном кругу.
Гарантни износ се не враћа:
1. понуђачу који на огласу као најповољнији успе а не потпише изјаву о прихватању излицитираног износа закупнине
2. лицу које је поднело пријаву али није присуствовало јавном надметању
3. понуђачу који је одбио да закључи Уговор о закупу.
Правна и физичка лица (у даљем тексту: Закупац) којима је у поступку јавног
надметања дат у закуп део јавне површине, дужан ја да у року од 8 дана од дана коначности одлуке закључи са Председником општине Опово, Уговор о закупу дела
јавне површине.
Уколико закупац не закључи Уговор о закупу дела јавне површине губи право на
део јавне површине за постављање привременог објекта у ком случају се поступак
јавног надметања понавља.
Ближа обавештења у вези с огласом могу се добити у Општинској управи Опово,
Опово, Улица Бориса Кидрича број 10, тел. 013/681-666, контакт особа Раде Цветановић и Наташа Воденичар.

Петак, 13. април 2018.

УСЛУГЕ

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368.
(4756)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (258024)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(258024)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (258024)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(258024)
МОЛЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, столарија. 062/297-18-42,
064/317-10-05.
(258261)

Последњи поздрав
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ДЕПИЛАЦИЈА модерном техником и модерним препаратима. заказивање од 9 до 12.
061/209-94-83. (256718)
СЕРВИС телевизора, ЦО
2 апарата, продаја половних, поправка, аутокључева, разних електро-уређаја. 063/80001-96. (258066)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија са или без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(258024)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, све релације
по Србији, с радницима.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (258024)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.,
064/351-11-73.
(2582020)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(258002)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(257355)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (258081)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари,
одношење непотребних
ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (258116)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

Последњи поздрав баки

ДУШАНУ
ХИНИЋУ

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тр. и роло завесе,
могућност плаћања и
преко жиро-рачуна.
064/189-40-91, 013/354777. (258132)
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,
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(258140)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке
новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26.
(258140)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(258140)
КАМИОНСКИ превозкипер, шљунак, песак,
сејанац, шут, 1.300 динара. 062/355-154.
(258029)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у Вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
РОЛО НАЈ, вам нуди поправку, уградњу ролетна, венецијанера, тракастих завеса, комарника,
хармо-врата, туш-кабина, роло челична заштитна врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (258046)
ЛАЛЕ, превозим кипером сејанац, песак,
шљунак, одвозим шут.
064/354-69-94.
(258260)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Бесплатан превоз. 066/001050, 063/329-464.
(257766)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41. (258261)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/12268-05. (258296)
РАЗНО

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(258297)

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

КУВАЛА бих ручак старим и немоћним особама у поподневним сатима – данас за сутра.
063/234-857, 013/377321. (257917)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (258037)

Последњи поздрав куми

7. априла 2018, у 91. години преминуо је наш

СВЕТОМИР СТОЈАДИНОВИЋ
1927–2018.
Ожалошћени: супруга ЗОРА, синови ДРАГАН и ЗОРАН, снаје
ДАНИЦА, ИРЕНА и ЕРЖИКА, унучад и праунучад
(33/258007)

МИРИ
ЈАНЧИКИН
После кратке и тешке болести, 8. априла, преминуо је наш вољени
од НАДЕ, ВЛАДЕ
и УРОША
(58/258071)

МИЛЕНИ
ДОРЕЛ и СНЕЖАНА

од унуке МАРИЈАНЕ
с породицом

(50/258042)

(124/258306)

ЉУБОМИР ГАВИН
1945–2018.

5. априла 2018, у 87. години, преминула је наша драга мајка

ЉУБОМИР ГАВИН
1945–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ВЕРА, син ЈОВИЦА, снаја БИЉАНА, унуке ЈЕЛЕНА

МИЛЕНА МИРКОВ
1931–2018.
Ожалошћени: ћерке НАДИЦА и ЂИНА с породицама
(71/

Последњи поздрав драгом зету и течи
од породица РУСОВ и ГЕРАТОВИЋ
(87/258145)

и ЈОВАНА
(88/258146)
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Последњи поздрав ком-

Последњи поздрав јединој ћерки и сестри

шиници

После дуге и тешке болести, у суботу, 7. априла 2018. године, свој вечни мир нашла је наша драга

ДУШАНКИ САВКОВ
1962–2018.

ДУШАНКА САВКОВ
1962–2018.

ДУШАНКИ
ЈОВИЋ

Вољена наша. Остајемо без тебе у неизмерном болу, са празниниом у души до краја наших живота.

Нашу бол и тугу за тобом ништа не може умањити, али нам
остаје сећање на све лепе заједничке тренутке проведене
с тобом.
Супруг ЈОВАН, ћерке ЈОВАНА и ТАТЈАНА
и зет АЛЕКСАНДАР

Мајка РАДОВАНКА и брат МИЋА

Комшије у Стевана
Шупљикца 153

(10/257958)

(6/257955)

Отишла је наша драга

Љубави моја

(8/257958)

8. априла 2018. године,
преминула је најбоља баба на свету.

ДУШАНКА
ЈОВИЋ
Наставља да живи
у срцима и успоменама
сестре ЉУБИЦЕ
и сестричине ВЕРИЦЕ

ДУШАНКА
ЈОВИЋ
ЗИНАЈИЋ

ДУШКИЦЕ

Године које су ти одузете нико нам не може вратити.
Чуваћу их за нас у души и срцу, до поновног сусрета.

Последњи поздрав

1949–2018.
Никада те неће заборавити твоје унуке
ДАДИЦА и ЈАЊИЦА

Отишла си прерано.

(13/257962)

Твој ЈОВИЦА
(9/257958)

(100/258208)

Тугујемо.

8. априла 2018. године после, дуге и тешке болести, престало је да куца племенито срце наше
мајке и бабе

СТАША, СЕКА и РАДЕ
(106/258223)

3. априла 2018. године, у 93. години живота, напустио нас је наш драги отац, свекар, деда и прадеда

ДУШАНКИ
ЈОВИЋ
ДУШАНКА
ЈОВИЋ
Последњи поздрав
драгој тетка Маци од
СТЈЕПАНОВИЋА,
ПЕТРОНИЈЕВИЋА
и ВУКМИРОВИЋА

ТРАЈЧЕ СИМЈАНОВСКИ
1925–2018.
Заувек ће бити у срцу сина МИРОСЛАВА, снаје
РУЖИЦЕ, унука ВЛАДИМИРА с породицом
и унуке АЊЕ с породицом

ДУШАНКА

ДУШАНКЕ ЈОВИЋ ЗИНАЈИЋ
1949–2018.
Вечно ћеш живети у срцима твојих ћерки
БИЉАНЕ и ЉИЉАНЕ с породицом и твога
брата ДУШАНА

ЈОВИЋ
Последњи поздрав најбољој ујни и снаји.

Тужан сам због смрти свог саиграча и тренера

Драга

(121/258289)

Драга

ДУДИЦЕ

(112/258240)

Последњи поздрав драгом брату

(12/257461)

Породица ПЕТРИЋ

(99/258208)

(56/258060)

Браћа ДАНЕ и ДУШКО
с породицама

др БРАНИСЛАВА ПОКРАЈЦА
Хвала ти за све. Почивај у миру легендо.
МИЛОРАД ШЕШЛИЈА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДУШАНКА
Недостајаћеш нам много.
Породица ТОДОРОВ

(127/258316)

(7/257955)

Породице ГЕРГА
и ОМАСТА
(122/258294)

Последњи поздрав

ТРАЈЧЕТУ
СИМЈАНОВСКОМ
ЈУГОСЛАВ с породицом

Драга

Последњи поздрав другарици

ТРАЈЧЕ
СИМЈАНОВСКИ

(60/258079)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав од
сина БЛАГОЈА, снаје
ВЕРКЕ, унуке МИЛЕНЕ
и унука ДРАГАНА
с породицама
(117/258251)

БОЖИДАРУ ТОМИЋУ

тетка МАЦО

Супруга АНА, син ПРЕДРАГ с породицом
и ћерка ЈАСМИНА с породицом

Памтићемо Вас заувек с љубављу и поштовањем.
Ваши: ШИБА и РЕЉА

(111/258234)

(101/258208)

МАЦИ
од ГОЦЕ и ВЕРЕ
с породицама
(26/257991)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом оцу и деди

РАДЕТУ
СТАНЧИЋУ

АУРЕЛ ЂАКОВИЋ
1932–2018.

БУЦИ

АУРЕЛУ ЂАКОВИЋУ

од друга СЛАВКА

Сахрана ће бити обављена 12. априла 2018,
у 16 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

С великом тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да је после дуге и тешке болести, у 61. години, преминуо наш драги

(3/257943)

Последњи поздрав.
Твоји: син МАНЕ, снаја БИЉАНА, унуци
МАРИНА и НЕНАД

Ожалошћени: породице РАЈАЧИЋ
и ШОЛАЈА

(120/258288)

(125/258308)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

С великом тугом опраштамо се од наше драге

Последњи поздрав нашем драгом комшији

РАДЕ СТАНЧИЋ БУЦА
Сахрана је обављена у суботу, 7. априла
2018, у 14 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка
АЛЕКСАНДРА, син БРАНИСЛАВ, унуци
АЛЕКСАНДАР и АНЂЕЛКА, зет ДЕЈАН
и снаја КРИСТИНА

МИРЈАНЕ ВУЧКОВИЋ

ЗОРАНУ ЈАКОВЉЕВИЋУ

(2/257942)

Нема речи које могу да искажу нашу бол.
Волимо те.

од станара у Војвођанском булевару 32
Твоји: ЗОРАНА и ВЛАДИМИР

(18/257472)

С болом и тугом опраштамо се од наше драге
мајке и баке

(4/257951)

Последњи поздрав драгим родитељима

ЛАКУШИЋ

МИРЈАНЕ ВУЧКОВИЋ
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

ИВАН
1940–2018.

ВЕРИЦА КРЕЦУЉ
1947–2018.

НАДА

ВЕРИЦА
КРЕЦУЉ

преминула 6. априла 2018.
С великом љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруг НЕНАД и ћерка ТАШКА
(102/258213)

(40/258017)

(5/257951)

1947–2018.

1942–2018.

Почивајте у миру.
Њихови најмилији: ћерка СВЕТЛАНА
и син НЕНАД с породицама

Син АЛЕКСАНДАР и унука ТИЈАНА

Драга наша ујна, увек
ћеш бити у нашим сећањима.
Породица
ТЕПАВЧЕВИЋ

Последњи поздрав драгој
другарици

(103/258213)

Последњи поздрав стрицу и стрини

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав вољеном оцу

ЛАКУШИЋ

МИРЈАНИ
ВУЧКОВКИЋ
ИВАН
1940–2018.

НАДА
1942–2018.
БРАНКА с породицом

МИЛИВОЈУ
МИХАЈЛОВУ

ПЕТРУ

(41/258018)

Последњи поздрав вољеном оцу, деди и тасту

од сина ДЕЈАНА, снаје МАРИЈЕ
и унука АЛЕКСЕЈА
Заувек у нашим срцима.
(79/2158124)

Хвала ти за све незаборавне тренутке проведене с
тобом. Почивај у миру.
Свастика МЕЛАНИЈА
и паша НИКОЛА
(94/258176)

5. априла 2018. преминуо је наш вољени

МИРЈАНА
ВУЧКОВИЋ
1956–2018.

од другарице МИРЕ

Последњи поздрав
тетка Мири од ТАШКЕ

(109/258227)

(104/258213)

ПАНЧЕВАЦ

Другу

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав супругу

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ
ПЕЦИ
Твоја дела говоре више од речи. Био си изузетан
човек. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка ДИЈАНА, унуке
АНАСТАСИЈА и ЛАНА и зет МИРОСЛАВ
(78/258122)

МИЛИВОЈ МИХАЈЛОВ МИЋА
1944–2018.
Ожалошћени: супруга ДУШИЦА, синови ЗОРАН
и НЕНАД, снајка МИРЈАНА, унуци БОРИС и НИКОЛА
(95/258177)

ПЕТРУ

последњи поздрав
од супруге РАДОЈКЕ

ИВАН

(80/258124)
(118/258259)
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8. априла 2018. године напустио нас је наш драги отац и деда

Обавештавамо пријатеље да је 4. априла
2018, у 96. години, умрла

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 5. априла 2018. у 79. години преминуо наш драги

ВУКОСАВА МИЛИЋЕВИЋ
1923–2018.

ИЛИЈА РОКНИЋ
1934–2018.

Сахрана је обављена 7. априла 2018, на
Старом православном гробљу.
Ожалошћени: ћерка ОЛГА, унуци
НАТАША, АЛЕКСАНДРА, ДУШИЦА,

Супруга ДРАГИЦА, син НИКОЛА, кћерка МИЛКА, снаја
ДРАГОСЛАВА и унуци НЕМАЊА и ТАМАРА
(27/257997)

МИРОСЛАВ ОЛА МИРКО
Корканов из Сефкерина

ЛЕПОСАВА, МИКАЈЛО, ОЛИВЕРА
и ЉИЉАНА с породицама као и остала
родбина и пријатељи
(81/258127)

9. априла 2018. преминула је наша вољена

Последњи поздрав

С љубављу и поштовањем чувамо сећање
на нашу

Твоја доброта, пожртваност, велико срце и
племенита душа заслужују поштовање и
вечно сећање на тебе.
Хвала ти на свему што си учинио за нас.
Почивај у миру и нека те анђели чувају уместо нас.

СЛОБОДАНКА ЛАЗАРЕВИЋ
1944–2018.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.
Ожалошћени: супруг МИЛЕНКО, син САША
и ћерка САЊА

од куме ЕЛВИРЕ,

баба ВУКУ

ЖЕЉКА и МИЊЕ

(14/257967)

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, свекрви и баки

Твоји: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА,
ВЕСНА и ЈАСНА, зетови МИРИЦА
и ЗЛАТОЈЕ, унуци ДЕЈАН, АЛЕКСАНДАР,
МИЛИЦА и МАРИЈАНА, праунуци ЈОВАН,
ЈОВАНА, АНАСТАСИЈА и ЈОВАНА

тетка СЛОБИ

(55/258058)

(30/258001)

Последњи поздрав драгој
комшиници

Унуке НАТАША и ОЛИВЕРА, зет МИЛАН
и праунуци ВЛАДИМИР, МИРОСЛАВ,
ИВАН, САРА и КЛАРА

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав ујаку

СЛОБОДАНКИ
ЛАЗАРЕВИЋ

ХИЛМУ

(82/258127)

Последњи поздрав мојој вољеној мајци

СЛОБОДАНКИ ЛАЗАРЕВИЋ
од сина САШЕ, снаје ЉИЉАНЕ и унука ЛУКЕ
и НЕМАЊЕ
(15/257967)

СЛОБОДАНКИ
ЛАЗАРЕВИЋ
од станара у Д.
Петровића Шанета 5
(39/258016)

9. априла 2018. у 91. години преминуо је наш

Последњи поздрав прија-

СЛОБОДАНКИ ЛАЗАРЕВИЋ
Заувек у мом срцу.

АГОВИЋУ

од ВУКИЦЕ
с породицом

од породице АДРОВИЋ

(17/257467)

(36/258003)

Последњи поздрав

тељу

Ћерка САЊА
(16/257967)

Последњи поздрав

ХИЛМУ АГОВИЋУ

од породице

ХИЛМО АГОВИЋ ИВА
1927–2018.

Комшије ЗОРАН и ВЕРА

ЛЕКСОВИЋ

(34/258008)

(37/258009)

Сахрана је обављена 11. априла 2018, у 15 сати,
на Католичком гробљу у Старчеву.
Ожалошћени: син МИЛЕ, снаја СВЕТЛАНА
и унуци БРАНИСЛАВ с породицом, ГОРАН
и остала родбина

Последњи поздрав пријатељу

ИГЛИ
од ЈАРМИЛЕ и КЕЛЕТА
(107/258222)

(35/258003)

Последњи поздрав вољеном ујаку

СУЛЕЈМАН
КУЧЕВИЋ
Последњи поздрав драгом чика Суљи.
Нека вас анђели чувају.

Последњи поздрав деди

ЈЕЛЕНА
(54/258112)

МИРОСЛАВУ
ИЛИЋУ ИГЛИ
ХИЛМУ АГОВИЋУ

МИРОСЛАВУ ИЛИЋУ ИГЛИ

Вечно ћемо те памтити.
Твоји: НУСКО и ВЕСНА с породицама
(97/258197)

Породица
МИЛАНОВИЋ
(115/258248)

ПОПУСТ
НЕМАЊА, ЈОВАНА, ТАМАРА и ЛИДИЈА
(115/258248)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Сећање на моје родитеље, браћу и сестру

ЈОВИЧИН

ДУШАН
ХИНИЋ
МАРИЈА БАБА
Хвала ти за све што си

НЕНАДУ
ВРАЧАРУ

учинио за мене. Било је
лепо имате те.

МАРИНА и ЛАЗАР

од СВЕТЛАНЕ
и НИКОЛЕ
ТИСИНОВИЋ

(49/258041)

(53/258054)

Твој унук МИЛАН,

У недељу, 15. априла 2018, у 11.30, на Православном гробљу у Старчеву, даваћемо
четрдесетодневни помен вољеној

И после пола године без тебе, памтимо твоје загрљаје, пољупце и твој осмех.
Вечно ћеш живети у нашим срцима и сећању.
Твоји најмилији
(24/257986)

ЛАЗАР

РУЖИЦА

1925–2004–2018. 1925–2015–2018.

ДУШКО

1951–1975–2018.

1962–1972–2018.

ДРАГИЦА
1966–1968–2018.
Време пролази, сећања и успомене остају.
Ћерка и сестра ОЛГИЦА с породицом
(84/4708)

Они које волимо не одлазе никада. Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима
драга наша

Последњи поздрав пријатељу

ЖИКИ
КАЛЕЈСКОМ
КИФЕРУ

МИЉКИ АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.
Сунце моје, сви кажу време лечи тугу. Мени је сваким даном све теже.
Недостајеш ми, недостајеш свима нама.
Супруг БРАНКО, синови МИРОСЛАВ и
ДАЛИБОР, снаје МИЊА и ЉУБА, унуци
ТАДИЈА, МАТИЈА, СТРАХИЊА и мала
МИЉАНА

ВОЈИЦА

НАДЕЖДА ОДАЏИЋ

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ
2007–2018.
Навршило се једанаест година од твог одласка,
али и даље живиш у нашим срцима.

АНЂЕЛКО ЂУРЂЕВ
с породицом

Твоји најмилији
(70/2580969

(73/258106)

Петогодишњи помен

Сестра ДАНА, сестрић ИВАН и пријатељи
ДУШКО и ЉИЉА
(74/258107)

(89/258146)

14. априла 2018. навршавају се четири године откада није сa мном мој вољени супруг

СЕЋАЊЕ

РАДМАНОВИЋ

НАДЕЖДА
ОДАЏИЋ

ГОРДАНА
АЛЕКСОВСКА

КАЋА

Успомену на тебе чувамо
у нашим срцима.
Твоји најмилији

1951–2017.
Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо у суботу давати шестомесечни помен.
Ожалошћени: син
СТЕВАН, снаја МАЈА
и унука СТЕФАНА

(75/258107)

(28/257997)

(91/258167)

1948–2013.
Неизмерно ми недостајеш драга пријатељице.

СЛОБОДАН ПАЈЕВИЋ
1951–2014–2018.
Старим сама љубави, и питам се чије грехе још испаштам. Туга ме сваког дана на
комаде разбија, а ја падам и устајем због
тебе и наше кћерке Сање, и не верујем да
сам још жива. Љубим вас заувек.

МИЛКА

БОРИСЛАВ

18. IV 2017.

21. IV 1998.
СЕЋАЊЕ

Наша срца и наше успомене су места у којима
ћете заувек живети.
Ваши: МИЛАН, ВЛАДА и ВЕСНА
(93/258170)

Прошле су две године
откако ниси с нама

С љубављу твоја ЉИЉА

Прошло је три године
откако није с нама наша
драга

ЂОРЂЕ
ВАСИЉЕВИЋ

(21/257976)

ПОМЕН

МИРКО БОШЊАКОВИЋ

(86/258143)

Нема речи којима би се
туга изразила.

МИРА
РАЈЧЕВИЋ
2015–2018.

Породица

Мислимо на тебе.
Породица

(1/257851)

(92/258169)

ПАЈА

1954–2011.

КОЗЛИНА

Твоји најмилији
(77/258122)

(126/258315)

(44/258030)

У суботу, 14. априла 2018,
у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој
драгој

Прошло је десет година
од смрти моје драге сестре

СЕЋАЊЕ
13. IV 2000 – 13. IV 2018.

шим срцима.

ЈОРДАНА
ШУЉА

ЉИЉАНА
ДЕЈАНОВСКИ
14. априла наршава се
седам тужних година откад ниси са нама.
Супруг ДОБРЕ
с породицом

Заувек ћеш живети у на-

Навршило се пола године од растанка са нашим супругом, оцем и дедом.
Твоји најмилији

СПОМЕНКА
АДАМОВ

16. IV 2017 – 16. IV 2018.
Сећају те се твоји
најмилији

15. априла 2018. је четири године откад је у нашем сећању и мислима наш вољени супруг и отац

ЗОРИ
ПИПЕРСКИ

САША МАРСЕНИЋ

СЛАВОЉУБ ИВАНОВИЋ
2014–2018.

Шест месеци откако ниси с нама.
Колеге и колегинице с посла
Породица
(105/258214)

(119/258265)

Супруг ЉУБИНКО,
ћерка АНГЕЛИНА, син
ДЕЈАН, унук ИВАН
и унука НИКОЛИНА
(123/258301)

ДУШИЦЕ
СТЕВАНОВИЋ

ДУШАН
ПЕТРОВ

рођ. Ивановић
Сећамо је се са љубављу.
Сестра БИЉАНА
с породицом

Успомене и лепо сећање
на тебе трајаће вечно.

(85/258139)

(110/258232)

Твоја породица
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Петак, 13. април 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ

БОЈАН ЂУРИЋ
1968–2014.

ИГОР НИКОЛОВСКИ
1973–2018.

БРАНКО

из Јабуке

1970–1989.

13. априла 2018. године је четрдесет најтужнијих и најболнијих
дана у нашим животима.

ДУШАН

БОЈАН

1939–2001.
1968–2014.
Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

Бојане, много нам недостајеш и остаћеш заувек у нашим мислима.
Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(61/238971)

(62/238742)

Још увек не верујемо да те никада више нећемо видети. Надамо се
да си негде отишао и да ћеш се вратити.
Нема те... то је истина која много боли и разара душу. Недостајеш
сваким даном све више.
Неутешни: мајка НАДА и брат ИСИДОР
(45/258032)

У суботу, 14. априла, на Новом гробљу у
Панчеву одржаће се шестомесечни помен
нашем

17. априла навршава се седам година откако није с нама наша драга супруга, мајка и бака

16. априла 2018. навршава се тужних годину дана како нас је напустио наш драги

САВКА ДРВЕНИЦА
Вољени никад не умиру.
Твој лик, дух и осмех живи у нашим срцима.
Твоји најмилији

ЂУРИ БОДЛОВИЋУ

(32/258006)

ДАНЕ ГЛУМАЦ
1931–2017.
Помен ће се одржати 14. априла, у 11.30, на гробљу Котеж.
Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

Његова породица

(48/258040)

(52/258051)

15. априла 2018. године навршава се шест месеци откако није с нама наша вољена

СЕЋАЊЕ

Четрдесетодневни помен
нашем Игору

ДИМИТРИЈЕ УГЉЕШИН МИТА
1928–2008.
Сећање на нашег драгог, никад незаборављеног
супруга, оца и деду.

БОЖИДАР
ИЛИЋ

СПОМЕНКА АДАМОВ
Заувек си у нашим срцима и мислима.
Мама ДРАГА, БИЉА и МИОНА
(47/258037)

15. IV 2007 – 15. IV 2018.
Време пролази, бол остаје иста.
Твоји: мама АНИЦА
и сестра БОЈАНА
с породицом
(31/258002)

Прошло је једанаест година од смрти мог брата

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ИГОР
НИКОЛОВСКИ
1973–2018.

Супруга СЕЈКА, синови ЂУРА и ПЕЦА и унучад
ЂУРА, ВЛАДА, СРБА и ЈЕЦА

ИГОР
НИКОЛОВСКИ

из Јабуке
Нема речи које би описале величину бола коју
носимо у срцима.
Отишао си међу анђеле,
јер си и сам анђео био.
Никада те нећемо заборавити.
Твоје тетке
с породицама

Отишао си без поздрава
и оставио без речи у сузама. Волимо те вечно.
Тетка НАДА и теча АЦА

Четрдесетодневни помен
вољеној сестри, тетки и
баки

БРАНИСЛАВ ПОКРАЈАЦ КРАЈА
легенда панчевачког, српског, југословенског и
светског рукомета, тренер и професор
С поштовањем његови „клинци”: ГРОФ,
СЕКУЛА, ПАНТА, МОЦ, КОКА, РАДЕ, БОЛЕ,
ДОКСИ и МАРЦИ

ЈАНИКА ЂЕРФИ
Твој вечни одлазак, твоја мама брзо те је одвела,
не може ни тамо без тебе.
Остало је да вечно тугујем. Нека те чувају анђели.
Твоја тета КАТА
(76/258119)

БОЖИДАРА
ИЛИЋА
из Омољице
1968–2007.
Увек ћу га волети и чувати успомену на њега.
Брат НИКОЛА ЛОЛЕ

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

(63/258082)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

МАРИЈИ ЉУБОВИЋ

9. VIII 2015.

Мајка МИЛИЦА, син РАДЕ и кћи МИЛЕНА

Ваши најмилији
(11/257458)

(59/258079)

МИЉКИ
АДАМОВ
Како време пролази туга
је све већа.
Заувек твоји: сестра
БОРКА, њена деца
и унуке

14. априла 2018. године
дајемо шестомесечни помен нашој мајци

Прошло је три године
откада није с нама

(64/258083)

14. априла 2018, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваће се шестомесечни помен нашој драгој ћерки и мајци

БИХЛЕР

13. IV 2011.
Вечно ћемо вас волети.

На небески терен преселио се

(83/258129)

(46/258032)

КАРЛО

(116/258250)

(23/257983)

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

МАРИЈИ
АНКУЦИЋ
1934–2017.

ЉИЉАНА
СУВАЧАР

Чувамо је од заборава у
мислима и сећањима.
Ћерка СЛАВИЦА и син
СЛАВОЉУБ

рођ. Стоименова
14. IV 2015 – 2018.
У нашем си сећању заувек.
Ћерка СЛАВИЦА
СТОЈАНОВ, унуци
БРАНИСЛАВ и ВЛАДАН
и зет ЂОРЂЕ

(113/258224

(29/25800)

Петак, 13. април 2018.

Пролази година

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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14. априла 2018, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен нашем драгом

ВЛАДИМИР
ПЕРОВИЋ

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
1945–2017.
Били смо, имали, желели и могли. А онда... требало је носити и изнети, стати и
остати, подићи се и наставити.
Ко је добро познавао Душка, зна да је највише на свету волео своју децу, породицу
и Кордун. А само ја знам колико је мој Душко волео мене. Широки ти небески путеви и лака земља банатска.
Увек твоји: ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА

1936–2015.

САШИ МАРСЕНИЋУ
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Твоји најмилији
(57/258063)

18. априла навршавају
се три године откако ниси с нама. Заувек ћеш
бити у нашим мислима.

14. априла 2018, у 10 сати, на Новом гробљу, дајемо годишњи помен супругу и оцу

Твоји: супруга
МИЛЕНКА, син
РАДОВАН, снаја
БРАНКА
и унук ПРЕДРАГ
(43/258027)

(71/258104)

20. априла 2018. је двадесет година откако ниси с
нама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
10. априла навршиле су се две године од
смрти нашег драгог

МИЛИЋУ ВУЧКОВИЋУ

С љубављу и поштовањем
његови најмилији
(51/258044)

ДУШКО КАПУНАЦ ДУЦА
ДЕНИСА СКУМПИЕ
Отишао си у небеска пространства и понео сву нашу љубав.
Волимо те.
Супруга ЈЕЛЕНА и син ПРЕДРАГ
(19/257976)

19. VII 1956 – 12. IV 2015.
Срећице моја,
не мерим више време, не бројим дане, месеце ни године. А и чему? Кад не може да
стане и не може да се врати. Кад не може
да заустави ни тугу, ни бол, ни сузе и не
може да буде јаче од успомена и сећања.
Са мном, у мени заувек.
Твоја супруга СЛАВИЦА
ТВОЈА БУЦА

МИЛАН
ЧУБРИЋ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ћерка
ДУШАНКА,
унук МИЛАН
са породицом и унука
НАТАША с породицом
(90/258156)

(69/258094)

ДРАГОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ
БАТА
11. IV 2017 – 11. IV 2018.

13. априла навршиће се
тешка и дуга година без
тебе

10. априла навршиле су две године од смрти мога милог зета

С љубављу и тугом СТАНИСЛАВ и БОРИСЛАВА
(108/258225)

15. априла навршавају се две године откако није с нама наш вољени

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ

ДЕНИСА СКУМПИЕ

17. VIII 1983 – 14. IV 2010.

Душо бакина, без тебе још једно пролеће, Васкрс, туга...

МАРИЈА
ВЕЉИН
1951–2017.

Вољени никада не умиру.

Ташта МЛАДЕНКА

Твоји: мама, ЗЛАЈА и БОЈАН

(20/257976)

(22/238342)

Твоји: ТАЊА, ЈОЦА,
МАКА, КИКИЦА
и НИКОЛА
(42/258025)

Сећање на родитеље

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ОБРАДОВ

БОГОЉУБ ТАНЕВ
Заувек у нашим срцима.
Супруга ЉУБИНКА и ћерке ГРОЗДАНА
и ЈЕЛЕНА
(98/258203)

ЛАЗАР

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ИВАН ПЕЈЧЕВ

СМИЉАНА
ФИЛИПОВСКИ

15. IV 1998 – 15. IV 2018.

18. IV 2016 – 18. IV 2018.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

ГОРДАНА

1923–1989.
1933–2015.
Ћерка ЈОВАНКА и син ИЛИЈА с породицом
(38/25813)

Пролази година од смрти нашег тате, таста, деде и прадеде

ДУШКО
КАПУНАЦ
ДУЦА

ДУШКО
КАПУНАЦ
ДУЦА

ДУШКО
КАПУНАЦ
ДУЦА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Драги тата, само ти знаш
колико ми недостајеш.
Заувек ћеш бити у мом
срцу и мом сећању.

Три године откако није
са мном мој син јединац.
Драги мој сине, време
пролази, али бол и туга
за тобом заувек остају.

Твоја ћерка НАТАША

Воли те твоја ћерка
ОЛИВЕРА

Твоја неутешна мајка
НАДА

Породица ПЕЈЧЕВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НЕНАД
с породицом

(66/258091)

(67/258092)

(68/258093)

(25/257990)

(96/258189)

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

БРАНИСЛАВА НИКОЛИЋА
7. VII 1934 – 15. IV 2017.
Бескрајно нам недостајеш. Чуваћемо успомену на тебе.
Захвалне ћерке: НЕНА, ЗОРИЦА и ВЕСНА с породицама
(65/258088)

Тата, нема те већ три године, а у мом животу све
је исто. Не радујем се
више као некад и не заборављам никад.
Много ми недостајеш.
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
20. марта: Лану – Јелена и Александар Даскалов; 23. марта: Кијару – Биљана Мирјанић Богданов; 24. марта: Касију – Мариа Милагрос Алва Рохас Спасић и Данијел Спасић; 25. марта: Хану – Милица и Стефан Словак; 26. марта: Софију – Јелена Ђуришић
и Марко Милевски; 29. марта: Миону – Марија и Душан Сукновић, Невену – Драгана
и Слободан Масловарић, Анастасију – Бојана и Никола Молнар; 31. марта: Кристину –
Маријана и Саша Васиљковић, Дарију – Санела и Емир Кучевић; 1. априла: Милу –
Милена и Милан Бјелић; 2. априла: Митру – Александра и Душан Божић; 4. априла:
Сару – Габриела и Ненад Недић; 6. априла: Милену – Валентина и Дејан Мосић.

Добили сина
11. марта: Михајла – Александра и Бојан Грчак; 18. марта: Ваљбона – Ана Марија Весељи и Ваљон Агушај; 21. марта: Марка – Љиљана Ранисављев и Владан
Стојановић; 23. марта: Максима – Сања Стефановић, Ивана – Ана Максимовић и
Данијел Стаматовић, Ивана – Ана и Павел Плван; 26. марта: Алексу – Емилија и
Зоран Новаковић, Матеју – Данијела Петрић Јовановић и Милош Јовановић; 27.
марта: Стефана – Далиборка и Милан Вуковић; 28. марта: Матију – Ивана и Драгослав Костић, Матију – Николина Алавања и Игор Чкоњовић; 29 марта: Лазара –
Радмила и Горан Лујанов; 31. марта: Филипа – Весна и Миодраг Зец, Марка – Сања и Срђан Регоје; 2. априла: Николу – Драгана и Славиша Петровски, Луку – Јохана и Бојан Шушин; 6. априла: Матеју – Катарина Ђурић и Милош Поповић.

31. марта: Ивана Продановић и Предраг Гавриловић, Анђела Ђуричић и Бојан Томић, Јована Јовановић и Властимир Митровић; 1. априла: Марина Радин и Стефан
Петковић; 5. априла: Дејана Радованов и Дејан Ловрић, Марина Балинт и Небојша
Симанић, Емина Самарџић и Зоран Шиник, Јована Арсић и Миодраг Белоица.

УМРЛИ
29. марта: Ненад Врачар (1951); 30. марта: Јован Станковић (1964), Петар Ђорђевић
(1938), Јованка Праштало (1937), Илона Богар (1944); 31. марта: Софија Биров (1940),
Миодраг Јанков (1939); 1. априла: Станимир Велебит (1943), Споменка Бајић (1947),
Сава Гава (1954), Верица Првуљ (1936), Косовка Петровачки (1930), Јока Калкан (1934);
2. априла: Ева Коварчик (1938), Љубиша Пишчевић (1952), Јован Јурица (1955); 3.
априла: Милица Кленанц (1950), Бојка Самарџић (1932), Јагош Рађеновић (1940), Радосава Стевовић (1935), Трајче Симјаноски (1925); 4. априла: Драгољуб Трајковић
(1956), Вукосава Милићевић (1923), Ђорђе Жива (1957), Радмила Хуста (1946); 5. априла: Миливој Михајлов (1944), Милена Мирков (1931), Смиља Аврамов (1951); 6. априла: Божидар Томић (1943), Верица Крецуљ (1947), Драгутин Барјактаров (1933), Душан
Пасер (1951); 7. априла: Душанка Савков (1962), Светомир Стојадиновић (1927), Недељко Грбић (1929), Миодраг Протић (1956); 8. априла: Душанка Јовић (1949), Петар
Петровић (1951), Љубомир Гавин (1945); 9. априла: Мирослав Илић (1941), Слободанка Лазаревић (1944), Душан Хинић (1932), Жива Калејски (1955).

КОКТЕЛ

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8
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Слогови: А, БА, ВО, ЈА, ЈА, ЈА, ЈАК, КОР, КР, МО, МО, НИ, НОН, ПИ, РАН, ТОСТ, ТРИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. птица пливачица и гњурац, 2. угњетач, немилосрдан,
бездушан човек, 3. једињење азота и водоника, безбојан гас непријатног мириса, 4. умножавати копирањем, 5. назив за два дворца у Версајском парку крај Париза, 6. устајалост,
одсуство свежине.

1
2
3
4

АНАГРАМ

5

НАШ АРХИТЕКТА

ЗАСЛУЖАН Показивач,
ЗА УРЕЂЕЊЕ предста- Учесталост Други вокал
вљач (лат.)
ГРАДА

Варош у
Тамнави

Хиљаду
(римски)

Шаховски
интер.
мајстор
(Дарко)

Зрно,
метак

Контролор,
надзорник

(23. 10 – 21. 11)
Од ваше спремности на компромис
зависи колико ћете успети да разрешите своју ситуацију. Време је да
коначно пређете с речи на дела и
прихватите помоћ пријатеља. Проблеми са желуцем могу бити последица ваше страствене природе. Напокон стиже новац који сте чекали.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пружа вам се прилика да конач-

Ризикујте и исплатиће се.

но расправите све што вас већ
дуго мучи, али контролишите
језик да то не испадне само обична свађа уместо решења. Зглобови су вам слаба тачка. Радите на
комуникацији с партнером, он
вам је највећа подршка.

Радите на свом пољуљаном
самопоуздању и отвориће вам се
врата великог пословног успеха.
Проблеми с партнером се стишавају и улазите у период једне
лепе романтичне љубави и страсти. Чувајте ноге од повреда.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Проблеми који вас већ дуго

Како год окренете, вама су највеће

муче коначно би могли да почну
да се решавају. Напредак на
пословном плану је сигуран.
Проблеми с дисајним органима
су можда последица нагомиланог
беса или незадовољства емотивним животом.

шансе у сарадњи са странцима. Новац
вам долази из више извора, што доноси смирење у вашу радну атмосферу.
Решите се свега и свих који вам стоје
на путу. Љубав иде својим устаљеним
током, али ви правите беспотребну
драму. Проверите диоптрију.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Трошкови ће бити већи од плани-

Чекају вас велике промене, а

раних и то ће вас избацити из такта. Не будите превише својеглави и
бахати према сарадницима, јер
можете извући дебљи крај, па чак
и остати без посла. Затегнути односи с партнером могу вас увући у
неку авантуру. Проблеми с леђима.

сами одредите шта је приоритет.
Напредовање, новчани добитак,
али и сукоб с подређенима и надређенима неће изостати. Смирите
се. Клоните се емотивних авантура
на послу. Партнер вам је велика
подршка, чувајте га. Главобоља.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

5

1

(19. 2 – 20. 3)
Пред вама су нови пословни подухвати и лепе понуде. Финансије ће
се благо поправити, али не опуштајте се. Могућ је пут у иностранство.
Преконтролишите све пословне
папире, бар двапут. Подршка породице и партнера неће изостати. Премор и болови у вратном делу кичме.

3

1
3

2

9

2

8

5

3

5
7

6

Пример (скр.)
Кајакашки
савез Србије
(скр.)

3

4

Ас, адут
Производ
за продају

9

5

2
4

8

1

8

1

7
9

6

4

Лична
заменица
Торба,
врећа
Ознака за
темпо

Река у
Сибиру
Ознака за
фарад
Католички
монаси

Мера за
електрични
отпор
Тона

РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: слабост, туриста, олиб, ок, масло,
т, аш, исти, к, колач, матона, сувенир, прикан, рајац, п, атар, ир, т,
рсузи, ор, трик, војвода, игроказ. Палиндромна реченица: Ово нана лагала наново. Испуњаљка: Мастрихт, истинито, хромозом, оскоруша, Видовдан, Иванград, Ливерпул. Анаграм: тропска клима. Коњићев скок: Дани пораза теже се заборављају него дани победе.

Надареност,
обдареност

Поновно
покретање
компјутера

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
лите у послу, ово је добар период.
Помоћ вам долази од људи од којих
се најмање надате, зато искористите ову прилику – друге неће бити
скоро. Мањи стомачни проблеми.
Могуће је познанство с неким ко ће
вам вратити осмех на лице.

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Име
глумице
Бретшнајдер

Бик
Ако сте пожелели да се осамоста-

Житељи
египатске
престонице

НБА
екипа из
Њујорка
Планина у
Бугарској

Житељ
Војна
Грчка ослободилачка
енцикло- неког града
војска
педија (скр.) Женско име

У овом периоду је наглашена
сарадња с колегама, па чак и са
странцима. Отварају вам се велике
могућности за напредовање, као и
за рад на неком великом пројекту.
Већи новчани добитак. Преконтролишите грло. Лепи романтични
тренуци с вољеном особом.

СУДОКУ
Уз, код,
покрај

Име глумице
Јанковић
Банатски
владика

Први
сугласник
Рестаурација

Младунче
зебре

Филмска
звезда

питање некретнина. Уз мало
мудрости и стрпљења, постоји
могућност напредовања на
послу, новог посла или понуде да
радите у другом месту. Чувајте
грло. Односи с партнером се
поправљају.
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Херцеговац

БИВШИ
ПРЕДСЕДНИК СО
ПАНЧЕВО

(23. 9 – 22. 10)

мом око неке непокретности или
земљишног поседа. Већи новчани
приходи ће изостати, али зато
непрестано имате мање добитке.
Пошто сте жељни љубави и нежности, могуће је да ћете се упустити у
неку авантуру. Чувајте гласне жице.

Гума на
аутомобилу

Музичка
нота

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Овај период је обележен пробле-

ГРАДИО,
А БАШ ВРШНО

6

Ован
На добром сте путу да решите

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ
2

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
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛПОРТЕРИ – НЕЗАОБИЛАЗНИ ДЕО ГРАДСКОГ ФОЛКЛОРА

ПАНЧЕВАААААЦ!!!
Баш у дану када излази овај
број, најстарији недељник на
Балкану слави 149. рођендан.
„Панчевац” је преживео готово читав век и по и за то време
много тога – од дана када га је
основао Јован Павловић – и
упркос многим искушењима
опстао до тренутка садашњег
и епохе новог власника, умешног пред у зет ни ка Зора на
Пешевског, па би било логично да и даље одолева изазову
времена.
Поред прве линије – запослених у овој фирми и, наравно,
њихових превасходстава – читалаца илити грађана Панчева,
својеврстан печат овој медијској институцији дајu и људи
свима знани као колпортери.
То су, знате, они што по граду сваког четвртка громко узвикују: „Панчеваааац!!!”
Од давнина су колпортери (овај
термин на француском означава продавца новина) нудили
„Панчевац” на сокацима ове
вароши. Није их једино било у
периоду након Другог светског
рата, да би се поново појавили
крајем прошлог века и обновили стару добру традицију,
што успешно чине све до данас.
Ко су заправо ти добри људи
што на панчевачким улицама
сваког четвртка „чувају ватру”
најстаријег недељника на Балкану и једног од најеминентни јих локал них штам па них
медија у овом делу света?
Један од њих је шездесетседмогодишњи Милутин Илић,
који од 1995. године и почетака модерне „колпортерске ере”
сваког четвртка ујутро дође у
просторије „Панчевца”, јави се
надлежној у тој компанији Сла-

правила, некад иде брзометно,
некад чекам по пола сата. Имам
двадесетак сталних муштерија
по локалима и кућама, па чак
и двоје у мојем Самошу. Није
лоше ни сада, иако је некад
ишло боље, јер је у Панчеву
било много више запослених.
А сада је многима превише и
тих четрдесет динара, што могу
да разумем, јер ни ја дуго немам
стални посао. Проблем ствара
и интернет, који све више угрожава штампане медије, али
ипак многи и даље хоће баш
овакав „Панчевац”, који и сам
редов но и са задо вољ ством
читам. Све у свему, исплати
ми се посао колпортера, нарочито ако дођем бициклом, јер
у противном морам да дам 580
динара за аутобус – прича Иван.
Овај скроман, поштен и марљив човек већ дванаест година
журно носи на Содару. С друге
стране, рејон најстарије колпортерке Драгиње Ивановић је ту
близу, испред старе Поште. Ова
скоро осамдесетогодишњакиња
се не буни због нимало лаког
посла, јер све прода за четирипет сати. Воли и да прочита
„Панчевац” и мисли да има
сасвим довољно пристојних
садржаја за оног ко хоће да чита.
Жељка Поштић (50) већ једанаест година у Старчеву продаје по сто двадесет примерака, од чега готово половину
однесе на кућну адресу, а деценију старија Јагода Панчић разноси новине тек дванаестак
месеци, у чему јој несебично
помаже и муж. Узму око триста комада и то већином оде
истог дана. Зими зна да буде
мало напор но, а када пада
„нешто” с неба, Панчићи се

у Карађорђевој улици, што у
просеку потраје око осам сати.
Како каже, има „посла” с
муштеријама разних фела –
неком фали пет динара, неко
тражи џабе, неко части...

ца”. Ту натовари пар стотина
комада на поменуто возило на
ножни погон, поново га зајаше и одвезе се до надвожњака
на Ново се љан ском путу, то
јест на раскрсницу између ули-

Панчевци воле да свој лист купују на улици
ради за „Панчевац”, па га као
таквог многи већ препознају и
интересују се за његово здравље. А да му није лако, нема
никакве дилеме. Некад му се
догађало да након целодневног исцрпљивања тако уморан
чак и заспи усред маратонског
„бициклисања”, што је само по

себи и те како опасно на отвореном путу. Но то га неће спречити да и даље, сваког четвртка, заузме своје место у близини поменутог надвожњака.
Зато је сигурно – тамо напољу, на улицама овог града, још
дуго ће из уста колпортера одјекивати: „Панчевааац!”

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.
Иван сваког четвртка
одвергла сто километара
вици Кнежевић, потпише се,
упакује триста „фришких” примерака новина на пактрегер
свог двоточкаша и – правац
улица. Овај времешан, али веома виталан и сналажљив човек
већ дуже од две деценије неуморно јури с новинама у рукама по Зеленој пијаци, Стрелишту, а стигне и до „Петрохемије” или бувљака. И све брзо
оде.... Не сметају му ни сунце
ни киша, лето или зима. Милутину понекад понешто остане
и за петак, када недељник и
званично излази, али и то је,
како каже, ем ретко, ем се брзо
прода, већ изјутра. Има и сталних муштерија, којима „робу”
стриктно испоручује у договорено време, јер зна се – „Панчевац” не сме да касни...
Одмах после Милутина, стиже и Бранислава Илић (61), која
иначе ради као спремачица по
кућама, а већ једанаест година
сваког четвртка допуњује лични буџет продајом „Панчевца”.
Обично узме 220 комада, које

Дејан и Жељка
завуку под надстрешницу и најлоне; понекад се сретну с познаницима, од којих се неки смеју, други ликују, док је трећима то сасвим у реду. Кажу да
људи воле „Панчевац”, а највише се плаше да не поскупи.
Дејан Косановић је колпортер такође годину дана; узме
неколико стотина комада и све
распрода на пешачком острву

Посебна прича је четрдесеттрогодишњи Иван Дворжак,
који сваког четвртка долази
из педесет километара удаљеног Самоша. И то углавном
бициклом?! Да, добро сте прочитали – Иван тада устане у 4
сата, а исто толико часова „вергла ња” нео п ход но му је да
стигне пред благајну „Панчев-

ца Стевана Шупљикца и Ослобођења.
– Тамо сам око три године,
јер сам схватио да нема конкуренције. Стојим код семафора, сачекам да на њему буде
црвено светло и – нудим. Понекад успем да продам и по четири примерка у једном маху,
док не „падне” на жуто. Нема

Гуливер
Овај добриша с неодољивим погледом живи као „напуштенац” у
нашем граду и углавном га можемо срести у центру, на аутобуским стајалиштима или у парку.
Гуливер је права душа од пса –
умиљат и мазан, а биће најсрећнији ако се скући у неком дворишту с правим људима. Након тога
ова предивна куца биће обележена, вакцинисана и стерилисана.
Све друго може се дознати на телефон 064/217-48-80.

Николина
Прелепа чупава уличарка која
са својим рођацима живи у
једном панчевачком насељу
тражи дом.
Нико ли на је ста ра мало
више од три године и веома
воли да се мази, а о њој и о
још неколико других паса тренут но бри ну наши хума ни
суграђани.
Било би пожељно да ова лепотица што пре оде са улице у
неку брижну породицу где ће моћи да заборави на свакодневне муке које су је притискале. Контакт-телефон је
064/861-22-29.

Страну припремио

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

Јордан
Филиповић
Милутин с најдужим стажем као колпортер
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КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У
РЕШАВАЊУ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

ИЛИЈИ ПЕТА УЗАСТОПНА ТИТУЛА

Петак, 13. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НАДМЕТАЊЕ ММА БОРАЦА У ХРВАТСКОЈ

МЕТКОВИЋ „ПАО”, НА РЕДУ ЕВРОПА
Посао завршен већ
у првој рунди

који се надметао у договореној
категорији до 94 кг, и то против Дејана Аранђеловића.
– Пре меча смо договарали
категорију, што је нормална
ствар у овом спорту, па сам
темпирао своју килажу. Ипак,
два дана пре борбе ривал из
Приједора је отказао меч, па
сам за противника имао Аранђеловића, који је био неколико килограма тежи. Ипак, то
ме није омело да остварим сигуран тријумф. Све је било готово већ у првој рунди – рекао је
Јовановић.
Већ 21. априла Марадони
предстоји меч у Словачкој, а
потом, у мају, он и Дача треба
да уче ству ју на тур ни ру у
Немачкој.
– Све мечеве нам уговара
Александар Терзић, један од
наших најбољих ММА бораца,
који има освојена два шампионска појаса. То значи да ћемо
целе године имати такмичења.
Припремаћемо се вредно, али
најважније је да нас заобиђу
повреде – додао је Марадона.
Наши суграђани су на турниру у Хрватској наступили као
чланови клуба „Цар Душан Силни”, а на крају су искористили
прилику да захвале свим спонзорима и пријатељима који им
помажу да се добро припреме
и учествују на такмичењима.

Следе гостовања у
Словачкој и Немачкој

У Новом Саду је у среду, 4.
априла, одржано дванаесто
Кадетско првенство Србије у
решавању шаховских проблема. У препуној сали хотела
„Нови Сад” млади шахисти
су се такмичили у узрасним
групама до десет, четрнаест
и осамнаест година.
Тринаестогодишњи Панчевац Илија Серафимовић, ученик сед мог раз ре да ОШ
„Мирослав Антић”, оправдао
је улогу фаворита и освојио
титу лу држав ног прва ка у
категорији до четрнаест година. До тријумфа је дошао на
убедљив начин, као једини
такмичар који је решио све
задате проблеме.
Овим резул та том мла ди
Серафимовић је оборио соп-

ствени рекорд и пети пут узастопно постао првак Србије у
решавању шаховских проблема. До првог злата дошао је
2014. године у категорији учесника до десет година, док је
наредна четири освојио у групи такмичара до четрнаест
година.
Ово је била лепа увертира
пред наредно искушење, које
Илији предстоји већ крајем
маја, када ће наступити на
три на е стом Бео град ском
фестивалу проблемског шаха,
који окупља најбоље светске
проблемисте. Круна сезоне
биће Свет ско првен ство у
реша ва њу и ком по зи ци ји
шаховских проблема, које ће
бити одржано почетком септембра у Македонији.

У суботу, 7. априла, уочи највећег хришћанског празника –
Ускрса, у хрватском месту Метко ви ћу одр жан је тур нир у
мешовитим борилачким вештинама (ММА), на којем су се, у
конкуренцији бораца из целог
региона, надметали и наши
суграђани Далибор Милутиновић и Владимир Јовановић. За
љубитеље овог спорта у нашем
граду најважније је то што су
се обојица у Панчево вратили
као победници.
Дали бор Милу ти но вић се
борио у тешкој категорији против Синише Дамјановића из
Републике Српске, а цео посао
завршио је већ у првој рунди.
– Водио сам борбу од самог
почетка. Кренуо сам с лоу-кик
техником, наставио сам ручном серијом, а после једног
ударца ногом противника сам
и коначно, када је судија у ствари и прекинуо меч, савладао у
партеру – пренео је утиске из
Хрватске Далибор Милутиновић Дача.
Нову победи у каријери релативно лако је остварио и Владимир Јовановић Марадона,

ЕВРОПСКИ ЏУДО-КУП

НОВИ УСПЕСИ БРАЋЕ МИЛАНОВИЋ

МАРКО НЕ ДА ТРОН
На Првен ству Срби је за
шахисте до десет година, које
је одржано у Новом Саду, наш
мла ди сугра ђа нин Мар ко
Милановић тријумфовао је и

ном такмичењу у убрзаном
шаху Павле Милановић је
освојио бронзану медаљу.
Пред Марком је сада оно
најважније, Првенство Србије

у брзопотезном и у убрзаном
шаху.
Члан ШК-а „Светозар Глигорић Глига” из нашег града
тако је одбранио прошлогодишње титуле, а уз њега је
наступио и његов шестогодишњи брат Павле. Иако један
од најмлађих, на свом првом
наступу на најјачем држав-

у стан дард ном шаху, које
победнику отвара врата за
одлазак на Европско и Светско првенство. Треба веровати да ће Марко поново бити
на висини задатка и да ће на
највећим светским такмичењима још једном успешно
представљати нашу земљу и
град Панчево.

ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ

„АЉЕХИН” НЕ ПОСУСТАЈЕ
На Првенству Србије у Новом
Саду чланови шаховске школе ШК-а „Аљехин” из Панчева потврдили су своје место
у врху српског кадетског шаха.
Лука Ристић је тријумфовао
у конкуренцији дечака до дванаест година, а своју доминацију је потврдио освајањем
шампионских пехара и у убрзаном и у стандардном шаху.
Тако ће најмлађи мајсторски
кандидат у држави овог лета
представљати нашу земљу на
европском и светском шампионату. Подсећамо, Лука је прошле године заузео пето место
на Европском првенству.
У групи девојчица до десет
година актуелна првакиња
Војводине Ања Радмановић
освојила је пето место са 5, 5
бодова, а запажене резултате
остварили су и Милица Амиџић и Вук Каначки.

БРОНЗА ЗА „ЦРВЕНО-БЕЛУ” АНДРЕУ
У италијанском граду Лињану
прошлог викенда је одржан
Европски џудо-куп за јуниоре,
на коме је наша суграђанка
Андреа Стојадинов освојила
бронзану медаљу.
Она је у првом колу била
слободна, а у другом је за свега осам секун ди савла да ла
домаћу такмичарку. У трећем
колу је у продужетку изгубила
од џудисткиње из Француске,
али је до одличја дошла кроз
реперсаж. Андреа је у првој
рунди реперсажа била боља од
ривалке из Аустрије, потом је
савладала такмичарку из Француске, а у борби за бронзано
одличје победила је и ривалку
из Пољске.
Тако је Андреа Стојадинов
наста ви ла низ врхун ских
резул та та на међу на род ној
сцени, а уједно је освојила и
прву медаљу у кимону Црвене звезде.

– Искрено, драго ми је због
медаље, поготово сада када браним боје моје Црвене звезде.
Наравно да сам желела више.
Увек желим више, али спортски прихватам сваки резултат.
Овог пута морам да се задовољим бронзом. Од сада је моја
адреса Љутице Богдана 1-а.
Радујем се и изузетно сам срећна што ћу бити део трофејног
тима. Црвена звезда је шампионска екипа како у појединачној, тако и у екипној конкуренцији. То је за мене само још
један подстрек више да наставим с врхунским резултатима –
рекла је за сајт Џудо клуба Црвена звезда Андреа Стојадинов.
Љубитељима спорта у Панчеву преостаје само да Андреи
пожеле много среће и у новом
клубу и да се надају да ће настави ти да пости же врхун ске
резултате.

ПРЕД ПОЧЕТАК ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У АУТОМОБИЛИЗМУ

ДУШАН БОРКОВИЋ У „ХЈУНДАИЈУ”
У првој сезони TCR европског
шампионата наш суграђанин
Душан Борковић наступиће као
возач тима „Target Competition”, а возиће аутомобил „хјундаи и30н”. Српски ас ће и ове
године носити број 62.
„Таргет” је један од најуспешнијих тимова у овом такмичењу. Са Стефаном Коминијем је 2015. године био први
шампиони TCR интернационал серије, а 2016. и 2017. године три јум фо вао је у TCR-у
Немачке, са Џошом Филесом.
– Ово је екипа која зна како
се побеђује, има искуство, традицију, одличне и конкурентне „хјундаи” аутомобиле, па

верујем да ћу уз помоћ људи
из овог тима успети да остварим своје амбиције у овој сезони. На први поглед, могу само
да будем задовољан перформансама аутомобила. Цео пакет
који пружа TCR модел „хјундаи и30н” је изванредан и спреман је за највеће циљеве. Једва
чекам да почне шампионат, а
аутомобил се увелико тестира
– рекао је Душан.
Борковићеве клупске колеге су Швајцарац Крис Ричардс,
првак ETCC-а из 2016. године
(Бор ко вић је био шам пи он
ETCC-а 2015. године) и таленто ва ни Рис Бар из Север не
Ирске.

ТУРНИР НА НОВОМ БЕОГРАДУ
Постигнути резултати, као
и број деце која су учествовала на такмичењу у Новом
Саду, сврставају ШК „Аљехин” међу водеће шаховске
клубове у Србији.

ЏУДИСТИМА ДИНАМА ДЕВЕТ ТРОФЕЈА
У нашем главном граду у суботу, 7. априла, одржан је међународни џудо-турнир под називом „Куп Нови Београд”. Учествовало је преко 200 младих

бораца из 24 клуба из Републике Српске, Хрватске,
Мађарске и Србије. ЏК Динамо је на том такмичењу представљало дванаест џудиста, који

су освојили девет медаља. Највредније трофеје су зарадили:
Филип Ћирић, Матеја Зубовић, Милош Стојановић и
Огњен Ђуришић. Сребрним

одличјима су се окитили: Никола Долинга, Никола Мирковић, Ђорђе Јакимовски и
Филип Француз, а бронзу је
заслужио Никола Митић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПУНЕ ТОРБЕ
ОДЛИЧЈА
Ветерански џудо-тим Србије
учествовао је с пет такмичара
на турниру који је недавно одржан у Мађарској.
У конкуренцији бораца из:
Русије, Украјине, Румуније, Словач ке, Сло ве ни је, Аустри је,
Хрватске, Мађарске, Америке,
Чешке и Италије, Саша Анђеловић, мајстор џуда и тренер
ЏК-а Јединство из Качарева,
освојио је бронзано одличје.
Прошлог викенда, на турниру „Трофеј Београда”, чланови

ЏК-а Јединство били су веома
успешни.
У сениорској конкуренцији
златну медаљу је освојила Ивана Новковић, а бронзама су се
окитиле Неда Остојић и Кристина Бјелчевић. Одлични су
били и пионири. Михајло Анђеловић и Андријана Кртенић
освојили су најсјајнија одличја, сребро је зарадила Марта
Пешић, а бронзу Ана Величковски. Иако је остала без трофеја, запажена је била и Александра Димитровски.
На „Купу Новог Београда”,
који је одржан прошлог викенда, ЏК Јединство се представио са три такмичара, а оно
што је најзанимљивије, све троје се окитило медаљама.
Андријана Кртенић је освојила најсјајније одличје после
три одличне борбе, а Ана Величковски и Михајло Анђеловић
зарадили су бронзе.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТРИЈУМФ ЗА НОВИ ПОЧЕТАК

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка

Убедљива победа над
Вршцем

СУПЕРЛИГА
Београд: МЕГА БЕМАКС – ТАМИШ
среда, 18. април

Суперлига стартује
18. априла

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Последње, 26. коло Кошаркашке лиге Србије одиграно је у
четвртак, 5. априла. Дан пред
почетак великог хришћанског
празника Тамиш је у Хали спортова на Стрелишту угостио екипу Вршца. Био је то пра ви
јужно ба нат ски дер би, дуел
нових суперлигаша, али и меч
који је тиму из нашег града
много значио, јер је могао да
„бира” групу у којој ће започети борбу за титулу првака Србије. Иако изморени од играња и
у Другој АБА лиги, гости нису
дошли у Панчево с белом заставом. Ипак, Иван Смиљанић и
његови другови играју у врхунској форми, нису им оставили
много простора да се размахну,
па су остварили још један убедљив тријумф: Тамиш–Вршац
96:68, по четвртинама 26:19,
23:13, 24:18 и 23:18.
Почетак утакмице протекао
је у изједначеној игри, а онда
су Панчевци мало додали гас,
направили серију од 12:2 и тако
успели да се резултатски „одлепе”. Гости нису посустајали,
трудили су се колико су могли,
успели су да смање предност
Тамиша на седам поена и да с
коли ко-толи ко опти ми зма
дочекају другу четвртину.
Ипак, момци које предводи
Бојан Јовичић у наставку меча
заиграли су још боље. Бриљирао је најбољи играч Тамиша
Иван Смиљанић, који је био
нерешива енигма за кошаркаше Вршца. У првом делу утакмице постигао је чак 20 поена,
имао је и седам скокова, промашивши свега један шут из
игре. Тамиш је на крају првог
полувремена водио са 49:32.

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – БНС

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ДОЛОВО

су наштеловали нишанске справе, па су на крају треће четвртине водили са 73:50. Победник је тада већ био одлучен.
– Овим тријумфом смо показали да наш пласман у Суперлигу није случајан. Сигуран сам
да ово није све од нас и да ћемо
имати шта да покажемо и у
утакмицама које следе. Настављамо даље, тренирамо и спремамо се за нова искушења –
рекао је сјајни центар Тамиша
Душан Кнежевић.
Нека остане забележено у
спорт ским ана ли ма да је
последњи меч у Кошаркашкој
лиги Србије у овој сезони, којим
је „оверио” пласман у Суперлигу, Тамиш одиграо у саставу:
Александар Илкић (12 поена),
Младен Витковић (10), Иван
Смиљанић (28), Стефан Савић
(шест), Душан Кнежевић (11),
Немања Ђорђевић (два), Никола Сочанац (два), Владимир
Кањевац (три), Петар Баловић
(четири), Димитрије Раичевић

ПЛИВАЧИМА СЕДАМ
МЕДАЉА
Традиционално међународно
такмичење у пливању под називом „Ускршњи митинг”, које се
одржава у Новом Саду, ове године је окупило 340 учесника из
23 клуба из Србије, Словеније
и Мађарске. У веома јакој конкуренцији одличне резултате
остварили су и чланови Пливачког клуба Динамо.
Петар Ранковић је освојио
најсјајније одличје у трци на
100 м прсно, док је надметање
на истој дистанци, али леђним
стилом, завршио као трећепласирани. Тара Шормаз је зара-

јако смо желели ову победу,
јер смо с њом могли да бирамо
у којој групи ћемо се надметати у Суперлиги. Желели смо
да избегнемо Партизан и ФМП
и успели смо у томе. Хвала
свим играчима, мојим сарадницима и људима из управе
клуба на још једној одличној
сезони КК-а Тамиш. Сматрам
да смо остварили велики успех,
али се исто тако надам да ћемо
и у Суперлиги имати шта да
кажемо – истакао је тренер
Тамиша Бојан Јовичић.
У својој десетој сезони у елитном так ми че њу кошар ка ши
Тамиша пласирали су се четврти пут у завршницу првенства
Србије, у којој ће се борити за
титулу првака. Ово је трећи пут
у последњих пет сезона да су
изабраници Бојана Јовичића
нашли место међу најбољим
екипама у земљи.
Ове годи не ће Супер ли гу
чинити дванаест клубова, који
ће бити подељени у две групе.
Тамиш ће се надметати с Црвеном звездом, Мегом, Борцем
из Чачка, Златибором из Чајетине и земунском Младошћу.
Другу групу чине: Партизан,
ФМП, Динамик, Вршац, Металац и Војводина. По две најбоље екипе из обе групе пласираће се у полуфинале, а уколико то буду Црвена звезда,
Мега, Партизан и ФМП, који
имају загарантована места у
АБА лиги, трећепласиране екипе из обе гру пе оства ри ће
могућност наступа у Другој
АБА лиги.
Трка за бодове у Суперлиги
почиње 18. априла.
У 24. колу Прве регионалне
лиге кошаркаши Крис-кроса
остварили су и осму првенствену победу. Овог пута су тријумфовали у Сремској Митровици:
Срем – Крис крос 64:72, по

четвртинама 21:20, 11:20, 17:18
и 15:14.
Панчевци су водили од почетка до краја утакмице. Сремци,
предвођени искусним Ђорђићем, покушали су у неколико
наврата да преокрену утакмицу у своју корист, али нису
успе ли. Уз одлич ну игру у

(три), Стефан Митровић (15
поена) и Миљан Раденковић.
– Пре свега, желео бих да
честитам Вршцу на одличној
сезони. Играти фајнал фор Друге АБА лиге велика је ствар.
Ми смо били на високом нивоу,

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ)
субота, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО (К)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (В)
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА–ПАРТИЗАН
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
одбра ни и с рас по ло же ним
шутерима у нападу, који су
постигли девет „тројки”, кошаркаши из Панчева су заслужено
тријумфовали.
– Ово је највећа победа у сезони за наш тим. Свака част момцима. Играли смо ослабљени,
без три стандардна првотимца,
али паметно, зрело, борбено од
почетка до краја меча. Овом
победом смо учинили лигу јако
интересантном. Позивам навијаче да нам помогну у наредној
утакмици – рекао је тренер
Крис-кроса Милош Степанов.
Меч 25. кола између Крис-кроса и Нове Пазове биће на
програму у суботу, 14. априла,
од 19.30, у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”.

СМИ ЉА ОПЕТ MVP
Вршчани су после одмора
успели да се мало консолидују,
смањили су заостатак за домаћином на девет поена, али то је
било све од њих у овом сусрету.
Кошаркаши Тамиша су зналачки одбили њихов налет, поново

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мужља: ЛЕХЕЛ–ЈАБУКА
Иђош: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ТИТЕЛ
субота, 19.30

Најбољи кошаркаш Тамиша Иван Смиљанић био је најефикаснији играч последњег кола Кошаркашке лиге Србије.
У убедљивој победи Панчеваца над Вршцем Смиљанић је
постигао 28 поена (2/3 за један, 4/5 за два и 6/7 за три),
имао је седам скокова и четири асистенције. Индекс – 39.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ

96:68

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
С. Митровица: СРЕМ – КРИС КРОС

64:72

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЛОКОМОТИВА
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО

73:67
95:47
76:75

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ДУНАВ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945

2:0
2:0
2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

0:1
3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА

2:1
3:1
2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Ковачица: СЛАВИЈА–ГЛОГОЊ
Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА
Дебељача: СПАРТАК–МУНДИЈАЛ

1:0
4:0
3:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ –ЈЕДИНСТВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

1:0
7:2
4:2

ШАХОВСКИ КУТАК

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ СТРЕЛАЦА У ПОКРАЈИНИ
дила сребро на 100 м делфин,
а медаље истог сјаја освојила
је и Дуња Стоев, и то у тркама
на 100 м краул и 100 м леђно.
Страхиња Шондић је заслужио
бронзу у надметању на 100 м
прсно, а Андреа Пољак у трци
на 50 м леђно.

Стране припремио

Александар
Живковић

ТЕОДОРА ВИЦЕШАМПИОНКА
Првенство Војводине у стрељаштву за пионире одржано је
прошлог викенда у Врбасу. У
конкуренцији осамдесет учесника из четрнаест клубова
Стрељачка дружина „Панчево
1813” представила се са шесторо стрелаца, односно са екипама и у женској и у мушкој конкуренцији.
Тим пио нир ки је зау зео
четврто место, а дечаци су били
пети. У појединачном надметању најуспешнија је била Тео-

дора Кондић, која је освојила
сребрну медаљу, упуцавши 178
кругова. Најмлађа такмичарка
Ива Ракоњац заузела је пето
место, са 177 кругова, што је
њен лични рекорд. Учествовали су и: Алекса Ракоњац, Алекса Ушљебрка, Марина Мијатовић и Огњен Лукић.
Наредно такмичење пионира је Првенство Србије, 28. априла у Горњем Милановцу, као и
републичко школско надметање, 18. априла у Смедереву.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх4)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПРАЗНИК СПОРТА!
Утакмицу између
Железничара и Динама
1945 посматрало преко
1.000 људи
„Дизелка” победила са
2:0
Среда, 11. април, дан када се најважнија споредна ствар на свету поново
родила у Панчеву! На СЦ-у „Младост”
одигран је градски дерби, али и дерби
целог 20. кола Српске лиге група „Војводина”. По правом летњем дану у
„панчевачку оазу” сјатило се преко
хиљаду људи... Сви они желели су да
присуствују утакмици између Железничара и Динама 1945. И нису погрешили. У мору виђенијих Панчеваца,
љубитеља спорта, људи из света привреде и политике, било је много фудбалских „фаца” из целе земље, међу
којима и Славољуб Муслин, донедавно селектор репрезентације Србије...
Био је то истински празник спорта у граду на Тамишу. Најважнија
споредна ствар на свету поново је у
моди, фуд бал се на вели ка вра та

Симбол

Има наде за најважнију споредну ствар
на свету у нашем граду, управо због
клубова као што су Железничар и
Динамо 1945.
Што се саме утакмице тиче, треба
рећи да је „брзом возу” припало прво,
а „дизелки” друго полувреме.
– Честитам мојим играчима. Имали смо јако тежак распоред на почетку пролећног дела првенства, али
успели смо да остваримо добар резултат. Играли смо добро и у Бечеју против лидера прошле недеље, имали
смо шансе, али не и довољно среће
да начинимо изненађење. Динамо је

– Честитам Железничару на освојеним бодовима. Имали смо много
шанси, али не и довољно концентрације да постигнемо погодак. Још једном се испоставило да је уметност
дати гол. Жао ми је мојих момака,
нису заслужили да буду тако сурово
кажњени. Могла је нека лопта да
заврши и у мрежи домаћина. Пораз
ми је тешко пао, јер је и Бечеј кикснуо, али шта је ту је. То је фудбал,
то је живот. Идемо даље – истакао је
Стевановић.
Играчи домаћина сијали су од среће, али су заједно, загрљени са сво-

Некад се знало шта значи кад ти неко упакује мртву рибу.
У одређеним круговима.
Посебно оним блиским мафији.
Симболички: не пише ти се добро.
Данас се мало шта зна.
Па и да се читају симболи.
али знамо једно:
не пише нам се добро.

Пливајуће
вратио у наш град. Више од 1.000
посетилаца уживало је у правој ренесанси панчевачке „бубамаре”. Можда
резул тат ски ова утак ми ца и није
имала велики значај, јер је мањевише у Српској лиги група „Војводина” све познато, бар када су наши
тимови у питању, али нека остане
забележено да је Железничар овог
пута био бољи, победио је са 2:0 и
тако се реванширао Динаму 1945 за
идентичан пораз у првом делу шампионата. Голове за популарну „дизелку” постигли су Божидар Шобат и
Данило Ковачевић.
И свака част свим актерима ове
утакмице. Челним људима клубова,
играчима оба тима... Дерби је протекао на највишем нивоу, без иједне
мрље, уз загрљај и стисак руке. Тако
то раде истински спортисти, јер шта
год неко мислио, фудбал је још увек
игра. Једна од најлепших на свету.

У оваквој води пливала је риба док је била жива.
Више није.
Кроз свакакве токове плива одређени сој људи.
Посебно онај близак мафији.
Такве, пливајуће персоне држе главу изнад воде где год да их
баце.
Место им, у нашем случају, чува патка.
Правећи концентричне кругове.

био бољи у првом полувремену, али у
другом није наставио у таквом ритму, што смо ми искористили и зналачки решили утакмицу у своју корист
– рекао је Горан Мрђа, први тренер
Железничара.
Иако видно утучен због пораза свог
тима, шеф стручног штаба Динама
1945 Александар Стевановић спортски је честитао ривалу на победи.

јим друговима из другог тима, напустили терен.
– Очекивали смо тешку и тврду
утакмицу. Честитам свим актерима
овог дербија, а наравно пре свега мојим
саиграчима, који су исказали огромно залагање и жељу за тријумфом. Са
овом победом смо се прикључили екипама из врха табеле – рекао је нападач Железничара Жељко Стајчић.
Мла ди гол ман „дизел ке” Или ја
Николовски имао је пуне руке посла,
али је успешно обавио задатак.
– Заиста је било много посла за
мене, јер је Динамо, поготово у првом
полувремену, играо одлично. Драго
ми је да смо успели, желели смо победу и остварили смо је. Хвала саиграчима јер су ми много помогли да
останем несавладан – додао је Илија.
Дерби је био и прошао. Тако је то у
спорту – нема минулог рада. Железни чар и Дина мо 1945 окре ћу се
наредним ривалима. Али још једном
им треба одати признање за празник
који су приредили својим суграђанима. Свака част!
А. Живковић

Висине
Ко не уме да лети – пада.
То је као оно кад бациш камен с рамена.
Неће остати у ваздуху, без обзира на фелш и висину коју избачајем постигнеш.
За оног ко добро види, каже се да то чини као соко.
Он добро и лети.
Овај наш носи и поруке.
Мултиталентован је. као наши политичари.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лара Јоцић,
гимназијалка:

Ђорђе Мићовић,
гимназијалац:

Алекса Врачар,
гимназијалац:

– Првог дана викенда пре подне ћу ићи
у школу, јер је радна
субота. После школе
ћу отићи на кросфит
тренинг, а увече ћу
изаћи с друштвом.

– Највероватније ћу
учити, а у суботу планирам да изађем. У
недељу ћу играти фудбал с друштвом.

– Изаћи ћу с другарима на пиће, а
можда ће бити и
неке журке.
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