Колико смо
депресивни

Завеса је
спуштена...

» страна 8

» страна 30

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. АПРИЛА 2017.

Број 4708, година CXLIX

ХРИСТОС ВАСКРСЕ
Политика
Демократија
на улицама
» страна 4

Просвета/екологија
Покровитељи
савремене наставе
» страна 6

Култура
Богородица као
универзална
хришћанска вредност
» страна 10

Село
(Не)познати против
месне заједнице
» страна 11

Фото-репортажа
Место коме се

ПАНЧЕВЦИ КОД АМБАСАДОРКЕ СЛОВАЧКЕ

ОТВОРЕНОСТ ЊЕНЕ ЕКСЕЛЕНЦИЈЕ
Дагмар Репчекова
заинтересована
за свакодневицу Словака у
Панчеву, као и за додатке
на словачком језику
у нашем листу
Дагмар Репчекова, изванредни и опуномоћени амбасадор Словачке Републике, примила је 7. априла у својој резиденцији на Новом Београду делегацију Панчеваца коју су чинили Михал
Марко, председник Месног одбора
Матице словачке Војловица Панчево,
Иван Зафировић, делегат ове организације, Драган Жујовић, директор, и
Синиша Трајковић, уредник „Панчевца”. Професор Владимир Валент био
је гост-домаћин овог сусрета.
Њена екселенција је показала велико интересовање за свакодневицу
Словака у нашем граду, као и за додатке на словачком језику које је
прошле године објављивао најстарији локални недељник на Балкану.
Професор Валент је најпре говорио о
историји доласка Словака у Војводину, као и у Панчево и околину, садашњој ситуацији у привреди и стању
животне средине у граду.
Михал Марко је рекао да асимилација чини своје у Панчеву и Војловици, тако да је Словака све мање. У
Војловици они чине компактну групу
од око 800 људи, а у другим деловима
Панчева су разасути. Док су се бавили
пољопривредом, велика већина Словака је живела у Војловици. С развојем привреде, пре свега индустрије,
због посла и добијања станова у дру-

гим деловима града, дошло је до пресељења једног броја Словака. Осим
тога, неки Словаци из Војловице преселили су се у Старчево када је из
еколошких разлога део Војловице и
Тополе претворен у зелени појас.
– Из Панчева је мали број младих
потражио срећу и посао у Словачкој:
од 20 до 25 њих. Високообразовани
Словаци овде немају где да се запосле, тако да ни они који желе да се
врате са студија из Словачке, то не
чине. На очувању културног и националног идентитета Словака у Панчеву
сарађују Словачка евангеличка АВ црквена општина, Словачко културно-просветно друштво „Ђетван” и МО
МС Војловица. Размена посета цр-

квених зборова из Војловице и Михаловаца из источне Словачке, као и сарадња панчевачке и михаловачке гимназије, утрли су пут за разговоре двеју локалних самоуправа о партнерству – објаснио је Марко.
Иван Зафировић је казао да су Словаци задовољни и пријатно изненађени сарадњом с „Панчевцем” односно
објављивањем додатака на словачком
језику. У почетку је био скептичан према дометима словачке „редакције”.
– Реакције су биле одличне: наше
суграђанке и суграђани су нам рекли
да нису веровали да скромна група
од 1.500 Словака у Панчеву може да
изнедри такве текстове. Али увек смо
били амбициозни; још 1999, заједно с

представницима мађарске заједнице
у Панчеву, покренуо сам полусатне
емисије на словачком и мађарском
језику, једном седмично с репризом,
на локалној Радио-телевизији Панчево – рекао је Зафировић.
Надовезујући се на причу o великој
економској миграцији Словака у Словачку, „популационом” пражњењу
многих места где живе Словаци, поменуо је врло амбициозан пројекат
мађарске владе „Просперите”. Предложио је да нешто слично покрене и
влада Словачке Републике, уколико
жели да се словачка заједница у Србији очува и економски напредује.
Жујовић и Трајковић су говорили о
жељи менаџмента нашег листа да новине постану регионалне, као и о важности неговања мултикултуралности
у граду.
Свим овим темама Дагмар Репчекова приступила је отворено и конструктивно, па је имала неколико
предлога у вези с њима. Објаснила је
какве су могућности приступа фондовима Словачке Републике за суфинансирање медијских пројеката и додала да ће, када буде требало да изнесе
свој став према прошлогодишњим додацима на словачком језику у нашим
новинама, подржати њихово поновно
објављивање.
На самом крају Њена екселенција
Дагмар Репчекова обећала је да ће у
најкраћем могућем року, чим јој обавезе то буду дозволиле, а највероватније већ у мају, посетити словачку заједницу у нашем граду и редакцију
„Панчевца”.
Д. Кожан

уметници радо враћају

» страна 29

Спорт
Викенд „оверен”
важним бодовима

» страна 31

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

Ако се неко ових дана задесио у местима која сасвим случајно почињу на слово, на слово, рецимо – П, могао се уверити колико
(мало) тога данас, изузев поменуте сличности, та два европска
града имају заједничког.
Реч је о Прагу и Панчеву.
Многи би се запитали како је тако нешто уопште и за поређење. Али ми на то имамо пуно право, будући да се ради о нашем,
само нашем (иако много мањем, али потенцијално веома лепом)
граду. Наш је и не би требало ни по коју цену ником да га препустимо, јер у противном – остаћемо да лелујамо у ваздуху, с латентном стрепњом да се у неком моменту не олупамо на огољеном бетону.
Но вратимо се на почетак приче да натенане разјаснимо о чему се ради. Дакле, ако је неко, на пример, почетком априла походио тај Златни Праг, могао је да, поред свих архитектонских чудеса, јединствене боемске душе и неизрециво квалитетног пива,
уочи и неке на прву лопту не баш тако видљиве финесе.
Пре свега, ту неподношљиву лакоћу постојања (прим. нов. живљења), како рече један од најуваженијих Чеха и највећих живих
романописаца – Милан Кундера. Ту идилу, додуше, употпуњују и
милиони ултрарасположених туриста из свих кутака планете. Како
и не би када им град на Влтави нуди безброј чаролија.
С друге стране, становници тог места на слово П не живе баснословно богато, али имају довољно предуслова да буду срећни, нарочито ако се и сами мало потруде. Да не причамо о томе колико тамо и камени плочници одишу културом; чак и просјаци ненаметљиво, погнуте главе, одрађују свој „посао”, а шта тек рећи о
свим тим позитивним лицима која срећете на свакој стопи!? Минијатурне су шансе да набасате на неког мргуда или, не дај боже,
на некаквог агресивца који би вас само љутито ошацовао, а некмоли да вам се обрати како не доликује или – ох, ужаса – физички насрне. Скоро је гарантовано да, шпацирајући Старомесним
или Вацлавским намјестима, не можете наићи ни на каквог намрченка. Изузев ако, евентуално, није наше горе лист...
Нажалост, горка истина...
А већ колико за који дан по повратку у наш вољени град, схватићете да је много посивео, да су фасаде већином оронуле, али и
да су нам фаце згужване, обрве згрчене и да из наших пора избија енормна количина гнева, злехуде енергије и агресије. Стога не
треба да чуди ако вас најпре спопадне неки (квази)просјак, у
ствари неувиђавна ленштина, с намером не да проси, већ да малтене отме. И таман што му се отргнете из канџи, утрчите у још
беспризорнији призор у којем разуларени балканоид најпре неуротично урла на своју престрављену нежнију половину, а онда ту
несрећну девојку, попут црне најлон кесе за смеће, ишутира из
аутомобила наглавачке директно на плочник.
И како онда да вам се све то не смучи и не изазове револт односно жељу да се некуд телепортујете или у вама дозове потребу
да нешто ургентно промените и побуните се против тих гнусности. А њих у разним суптилним и мање суптилним облицима има
у сваком сегменту постојања.
Ех, не тако давно, до почетка деведесетих година прошлог века, ситуација је била тотално обрнута: ми смо зрачили срећом, а
они, Чеси, били смождени „гвозденом завесом”. Није било никакве дилеме да је тада било лепше у Панчеву него у Прагу.
А да ли ће тако нешто бити могуће икада више?!
Ипак, ваља још једном поновити, било то и зилионити пут, да
нада умире последња.
За почетак прошетајте нашим лепим градским парком и, рецимо, послушајте (и колико је у вашој моћи – подржите) Боркове
амбијенталне инструментале и бићете милиметар ближе Прагу
(такве милозвучне музике тамо има у гигамегадецибелима) или,
у преводу, ономе што смо ми некад били...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Спаја нас само прво слово

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нема
недодирљивих
Ако је пре хапшења начелника полиције у Шапцу и тројице полицијских
руководилаца из тог града било сумњи у решеност надлежних да се изборе с криминалом, више нема основа
за то.
Шабачки полицајци су на најстрашнији начин осрамотили своју професију, јер су заташкавали да је њихов сарадник починио кривично дело

противправно лишавање слободе,
злостављање и мучење другог лица.
Када су чули да Служба унутрашње контроле предузима мере да
расветли овај случај, покушали су да
ометају истрагу давањем инструкција како да се изврши подмићивање
сведока. То су учинили с циљем да
они дају изјаве у корист осумњиченог полицајца, а не малолетног лица
које је њихов колега противправно
привео и злостављао у полицијским
просторијама.
Да све буде страшније, међу ухапшенима је и начелник Полицијске
управе у Шапцу. Он је, злоупотребљавајући свој службени положај, у
више наврата тражио од полицајаца
да не врше неке службене радње иако су то морали.
Конкретно, тражио је од њих да не
сачињавају записнике о извршеним
контролама у саобраћају на основу
којих се Прекршајном суду подносе
захтеви за покретање прекршајног
поступка.
Након овог догађаја, који је још
једном показао да је криминал продро у све поре нашег друштва, па и у
полицију, показало се да је добро
што постоји Сектор унутрашње контроле, служба чији су припадници

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

задужени за откривање свих којима
су полицијске униформе параван за
кршење закона. Добро је и то што је
ова служба независна и има одрешене руке у свом раду.
Охрабрујуће је и то што су четворица ухапшених полицајаца из Шапца после лишавања слободе пребачени у Нови Сад и уз кривичну пријаву
приведени тамошњем Основном јавном тужилаштву. Да се није тако десило и да су притворени у свом граду, било би повода за сумњу да би
њихове везе и познанства у правосудним институцијама у Шапцу омели истрагу.
После њиховог пребацивања у Нови Сад на потезу је правосуђе у том
граду. Уколико се током процесуирања осумњичених из Шапца новосадски тужиоци и судије не буду обазирали на то што имају посла с полицајцима који су били на високим
функцијама, показаће да правда важи за све и да нема недодирљивих. У
супротном, уколико се истрага и суђење шабачким полицајцима разводне и отегну унедоглед, још једном ће се доказати тачност убеђења
да најчешће „ситне рибе” страдају у
борби с криминалом.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Саобраћајци су га терали да дува, али он није могао.
Већ је био надуван.

• Мушкарцу обично требају добра леђа, а жени добра
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Обрни – окрени: издржљивост
Ових дана у нашем граду, око 18 сати
Снимио Владимир Ђурђевић

позадина да би успели у животу.
Живи сваки дан као да ти је последњи. Једном ће ти се посрећити.
Наша деца заслужују боље, али нажалост не могу да бирају
своје родитеље.
Кад народи немају шта да једу, у политичким кухињама
се подгрева национализам.
Човек је слеп код очију кад је заљубљен до ушију.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СВИ ЗРАЧИМО НЕКОМ ПОЗИТИВНОМ ЕНЕРГИЈОМ.
ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ ЈЕ ПОЧЕО ДА ДЕЛУЈЕ.
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УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА ХИТНОЈ ПОМОЋИ

СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ ДА СВИМА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

У акцији КУД-а
„Абрашевић” и
пријатеља сакупљено
163.140 динара
Купљени ЕКГ апарат,
оксиметри и мерачи
притиска
Као што је „Панчевац” већ писао, на великом хуманитарном концерту који је 20. фебруара у дворани Културног
центра приредио КУД „Абрашевић” у сарадњи с гостима из
друштава „Станко Пауновић
НИС–РНП” и „Неолит” из Старчева и из Дечјег хора „Звончићи”, прикупљено је 163.140 динара за куповину ЕКГ апарата
намењеног Служби хитне помоћи.
Све неопходне процедуре су
у међувремену спроведене, те
је примопредаја апарата извршена у среду, 12. априла, у
просторијама Хитне помоћи.
Не велику радост запослених у
тој служби, не само да су Панчевци куповином улазница за
концерт обезбедили довољно
новца за нови апарат већ је мало и „претекло”, па су тако набављена и три оксиметра и четири мерача крвног притиска.
Примопредаји је, поред др
Мирослава Тепшића, начелника Службе хитне помоћи, и
остатка колектива, присуствовала и Данијела Ристовски Корниц, директорка Дома здравља,
која је изразила велику захвалност свој деци, а било их је преко две стотине, која су наступом на концерту показала колико велико срце имају.
– Ова донација много значи
пре свега свим нашим суграђанима, јер ће Хитна помоћ
имати адекватне апарате и
моћи ће да правовремено реагује и да обезбеди квалитетну
здравствену заштиту пацијентима. Панчевци су још једном
показали да и те како умеју да
буду хумани и много им хвала
на томе – рекла је Данијела
Ристовски Корниц.

Круг доброте се шири
Према речима др Мирослава Тепшића, нова опрема ће
служби којом он руководи бити од велике користи, тим пре
што су ЕКГ апарати прошли
пут набављани још пре десетак година.
– Наши уређаји се с временом кваре, а неки од њих нису
више у функцији. Сада имамо
мобилни апарат с великим
екраном који служи за брзу
оријентацију и дијагностику,
што ће значајно допринети
квалитетнијем раду наших
екипа. Пуно ми је срце што
могу да кажем да је ова акција
мотивисала и друге појединце
да за нашу службу учине нешто слично. Тако је једна особа, која је желела да остане
анонимна, одлучила да нам
донира 1.000 евра. Намеравамо да од тог новца купимо два
нова аспиратора и мултифункционалну телефонску централу
– најавио је Тепшић.
Мотив који је чланове КУДа „Абрашевић” навео да организују хуманитарни концерт
јесте, како је навела Лела Стој-

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ЧЕЛНИКА ГРАДА
Свим грађанима и грађанкама Панчева упућујемо најсрдачније честитке поводом Ускрса, највећег хришћанског празника.
Нека нам Ускрс свима донесе радост у срца и рашири
разумевање, љубав, дух заједништва и несебичног пријатељства и солидарности.
Драги суграђани и суграђанке, желимо вам да празнике
проведете у топлини својих домова, окружени пријатељима
и породицом, а свима који славе, у име Града Панчева и
лично име желимо радостан и весео Ускрс.
Срећан Ускрс, Христос васкрсе!
Градоначелник Панчева Саша Павлов
Председник Скупштине града Панчева Тигран Киш

НОВИНЕ НА УРОЛОГИЈИ

Иновативне
методе лечења
Четвртак, 6. април, текуће године, датум је који ће остати забележен у историји уролошког
одељења панчевачке Опште
болнице. Наиме, тог дана су на
Урологији извршене две иновативне интервенције, које досад
у Панчеву нису обављане.
– Урађена је интервенција
пласирања перкутане нефростоме код пацијенткиње која
је имала „запушен” десни бубрег каменом у каналу. Интервенцију је урадила др Слађана Ковачевић, уз асистенцију асист. др Дeјана Ђорђевића
са Уролошке клинике Кли-

ничког центра Србије. Такође,
уз асистенцију поменутог доктора, успешно је урађена и
парцијална нефректомија, то
јест код пацијента је одстрањен само тумор, а бубрег је сачуван – објаснио је др Предраг
Вујић, начелник уролошког
одељења, који је и обавио другопоменути захват.
Пре ма ње го вим речима,
проширењу броја и побољшању квалитета услуга које нуди
уролошко одељење допринела је велика стручна и логистичка подршка менаџмента
болнице.
Д. К.

нов, уметнички руководилац
тог друштва, чињеница да су
се поједини чланови „Абрашевића” лично уверили у то да
постоје тешкоће у функционисању ЕКГ-а у Хитној помоћи.
– Уметнички руководилац
нашег Дечјег ансамбла Стефан Милић дошао је на идеју
да деца организују концерт с
гостима и да од средстава прикупљених од продатих карата
помогнемо Хитној помоћи да
купи тај апарат. Срећни смо
због тога што смо у томе успели. Одлучили смо и да наша
акција „Срце се нема да се
има, срце се има да се да сви-

ма” прерасте у велики истоимени пројекат, те да бар једном годишње одржавамо хуманитарне концерте и да средства од продатих улазница донирамо тамо где је то најпотребније – истакла је Лела
Стојнов.
Служба Хитне помоћи тренутно располаже довољним
бројем ЕКГ апарата, али зато
недостаје бар један дефибрилатор. Такође, увек фале санитетска возила, али се очекује да ће једно такво и ове године обезбедити локална самоуправа.
Д. Кожан

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

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

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Јефтиније гориво

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Прикупљено
120 килограма хране
Велика ускршња хуманитарна
акција прикупљања намирница
под називом „Помажемо да имају и они који немају” одржана је
од петка до недеље, 7–9. априла,
у 108 продавница „Maкси”,
„Темпо” и „Shop & Go” у бројним
градовима широм Србије, међу
којима је и Панчево.
Акцију су организовале компанија „Делез Србија” и Банка
хране Београд, а у нашем граду је, као и увек до сада, реализована уз подршку Удружења
грађана за бригу о деци и младима „Препознај у себи”. Волонтери тог удружења дежурали су током викенда поред хуманитарних кутија постављених у продавницама, а грађани
су у њих могли да сместе производе које желе да донирају.
– Овом приликом је сакупљено око 120 основних животних намирница, које ће бити прослеђене социјално угроженим групама као што су корисници Дома за децу и младе
без родитељског старања „Споменак” и штићеници Сигурне
куће Панчево – рекао је Раде
Машић, председник удружења
„Препознај у себи”.
Поред Панчева, акција сакупљања хране била је организо-

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

вана и у Београду, Зајечару,
Сремској Митровици, Пожеги,
Врњачкој Бањи, Краљеву, Зрењанину, Аранђеловцу, Бачкој
Паланци, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Лозници, Нишу,
Руми, Смедереву, Сомбору,
Петровцу на Млави, Јагодини
и Малом Зворнику.
На овај начин настављена је
дугогодишња сарадња Банке
хране и компаније „Делез Србија”, захваљујући којој око
десет хиљада најсиромашнијих грађана наше земље сваког
месеца добија редован оброк.
Д. К.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

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

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

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

возила у том центру током
ове и прошле године.
Поред лојалти картице,
биће вам неопходан и купон
из броја „Панчевца” актуелног у свакој од четири недеље априла, колико акција
траје.
Дакле, од петка, 14. априла, до четвртка, 20. априла,
важиће купон број 7, који се
налази на овој страни „Панчевца”. Исеците га, понесите
лојалти картицу и свратите
до „Гаспетрола” најкасније
до наредног четвртка. Купон
се може искористити само
једном и потребно га је оставити радницима на пумпи,
тако да препоручујемо да наточите до врха, ради што веће уштеде. Наредне недеље
објавићемо купон број 8, који ће важити од 21. до 27.
априла.
Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој.
Д. К.
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ШТА ПАНЧЕВЦИ МИСЛЕ О ПРОТЕСТИМА

ДЕМОКРАТИЈА НА УЛИЦАМА
Протести који су организовани преко друштвених мрежа и
који се од 3. априла одржавају
у престоници и другим градовима у Србији, своју кулминацију су имали 8. априла, када
се у Београду окупило преко
50.000 грађана.
Ове протесте подржали су
протеклог викенда и Полицијски синдикат, Војни синдикат
Србије и Удружење синдиката
пензионера Србије. Полицијски и Војни синдикат саопштили су да су незадовољни
стањем запослених у сектору
безбедности и општим стањем
у друштву, које, како су навели, „незадрживо тоне у непотизам и све већу корупцију”.
Пензионери који су подржали
студенте додали су њиховим
захтевима и – поништавање
свих закона којима су деградирана права пензионера, враћање отетих пензија и враћање пензионерима и запосленима већинских управљачких
права над ПИО фондом.

Ж. Сушец

Протести су се одржавали и
у Панчеву, и то четири дана,
од 6. до 9. априла, а најмасовније је било првог дана, када
су Панчевци протестовали испред зграде градске куће, али
и просторија СНС-а и ТВ Панчева.
Председник Градског одбора
Српске напредне странке у
Панчеву и народни посланик
Жељко Сушец подсећа да свако има право да протестом искаже своје незадовољство, под

условом да тиме не угрожава
ничије право или не уништава
ничију имовину.
– Захтеви су нереални. Прво,
не верујем да иза протеста стоје
студенти, већ опозиционе странке. Они су очекивали други круг
избора и сада протестују како

М. Тепић
им унапред припремљена организација свега овога не би пропала. Када говоримо о скуповима у Панчеву, могу да кажем да
је ту реч о чистој злоупотреби
деце. Као што су сви могли да
виде, у нашем граду су углавном шетали средњошколци, а
за сваку осуду је када неко злоупотребљава малолетнике и децу. Организатори – опозициони панчевачки лидери морали
су да их поведу у обилазак оних
места где су некада постојале
фабрике, а које су после 2000.
године уништене, попут „Тесле”, Стакларе, Пиваре – изјавио је Сушец.
Мариника Тепић, народни
посланик из нашег града, која
је напустила Лигу социјалдемократа Војводине, oд првог
дана протеста била је у Панчеву. Каже да је људима догорело до ноктију и да им је „мука
од ове власти и њених представника и координатора.
Сматра да је студентски бунт
настао управо због таквих неправди и невоља и да су млади
који веома добро виде, чују и
промишљају решили да ствар
узму у своје руке.
– С друге стране, оптужбе да
су студенти и протест исполитизовани јер су им захтеви политички – смешне су. Па, на-

равно да траже смену директора и уредника РТС-а, чланова
РЕМ-а, председнице Народне
скупштине Маје Гојковић... То
што су они студенти, не значи
да су слепи, глуви и неми и да
само читају књиге, а не виде
ствари око себе. Како се напредује? По знању и способностима или по партијској књижици? И, наравно, и они су гласачи. Свако ко тако банализовано гледа на ове сјајне младе
људе, њихову енергију, упорност и одлучност, ништа није
разумео и неће ни када се суноврати с власти, а убрзо ће,
нема назад, ова енергија која је
покренута и због покрадених
председничких избора неће
стати. А једнога дана ће сигурно одговарати и Александар
Мартиновић, који ових дана
спроводи чист фашизам тако
што чланове нечијих породица, децу новинара и политичара усред Народне скупштине
таргетује и качи им жуте траке
око руку. Ни Телевизија Панчево није далеко од тога – изјавила је Тепићева.
Панчевачке демократе управо поздрављају то што су протесте организовали млади односно студенти. Председник
Градског одбора и одборник
Демократске странке др Душан Стојић изјавио је да за ДС

Д. Стојић
захтеви упућени с протеста
имају посебну тежину.
– Демократска странка сматра да нико не сме да забрањује мирне протесте грађана.
Захтеви који се упућују, имају
посебну тежину, зато што иза

Н. Дангубић
њих стоје студенти, који су
највећи људски потенцијал
који наша земља има. Сви морају да слушају кад говоре они
од којих се очекује да носе
успех у наредним деценијама
– изјавио је Стојић.
Социјалистичка партија Србије у Панчеву није у власти,
нити у панчевачкој скупштини подржава напредњаке, али
је странка која је на председничким изборима подржала
лидера СНС-а.
– Сматрамо да данас нема
места протестима. Избори су
прошли и то је била прилика
да грађани искажу свој политички став, што се и догодило
2. априла. Сматрамо да свако
има право да протестује, то за
нас уопште није спорно, али
не може се оспорити ни изборна воља грађана, као ни легитимитет председничких избора – изјавио је Никола Дангубић, председник Градског одбора СПС-а и одборник у локалном парламенту.
На протестима у Панчеву
виђени су и чланови Српске
радикалне странке. И радикали сматрају да је протестовати
елементарно
демократско
право, али не подржавају све
што виде на улицама.
– Млади људи протестују
против неправде. Нажалост,
многе негативне појаве уочене су на улицама, попут „Жена у црном”, које су се појавиле на протестима. Не верујемо
да ће власт испунити иједан
од захтева, јер су у Србији интереси грађана и демократски

принципи подређени интересима владајуће партије – изјавила је Смиљана Гламочанин
Варга и додала да је Српска радикална странка сагласна са
четири захтева студената, а то
су: смена чланова РИК-а и
РЕМ-а, смена руководства
РТС-а и РТВ-а, као и председнице Скупштине Србије Маје
Гојковић.
Један од одборника Покрета
„Доста је било”, Жарко Јелисавчић, „онесвешћивао се” са
студентима у нашем граду, а
на протестима су били и други
представници тог покрета, јер
сматрају да је земља пред изазовом – да ли ће постати друштво свих или друштво само
оних који добију изборе.
– Одговорност је на опозицији једнако колико и на власти. Опозиција треба да каналише незадовољство а да не
присваја оно што није њено и
да се спречи било каква назнака да ће се поломити иједан
прозор, а камоли један нос у
протестима. Захтеве подржавамо пре свега због тога што се

С. Гламочанин Варга
залажемо за то да Републичка
изборна комисија буде независно тело у које неће бити
укључене политичке странке,
зато што се залажемо за укидање партитократије јер ниједна странка не сме имати
утицај ни на РЕМ, а исто тако
ни на РТС и друге медије. Не
миримо се са „силовањем” републичке скупштине од стране Маје Гојковић, чију смену
очекујемо ускоро. Подржавамо и све остале захтеве – изјавио је Никола Полић, коорди-

натор Покрета „Доста је било”
у Панчеву.
И функционери Двери су
били на протестима у Панче-

Н. Полић

ву, а њихова порука била је
кратка и јасна: „Не у НАТО!”
Захтеви студената су усаглашени и они гласе:
1. Укидање диктатуре и смена политичке елите са Александром Вучићем на челу.
2. Фер и слободни избори –
тражи се моментално уређивање бирачког списка, смена чланова РИК-а и РЕМ-а, обезбеђивање једнаког приступа медијима свим кандидатима, строго
санкционисање куповине гласова и уцењивања гласача, увођење обавезног ТВ дуела, јавност финансирања кампања.
3. Слобода медија – смена
одговорних уредника РТС-а и
РТВ-а и оштро санкционисање
уредника свих медија који крше медијске законе и Кодекс
новинара Србије.
4. Департизација (разрешење свих страначких и корумпираних функционера у јавним предузећима).
5. Децентрализација и премештање политичке моћи на
локални ниво.
6. Промена приоритета социјалне и економске политике.
7. Заштита права и побољшање статуса свих радника.
8. Заштита животног стандарда становништва.
9. У потпуности јавно финансирано и свима доступно
образовање и здравство.

ПРОТЕСТНИ СКУПОВИ И У ПАНЧЕВУ

На незадовољство до даљег стављена тачка
Протестне шетње због резултата недавних председничких
избора које се одржавају у више градова широм Србије и
Војводине нису мимоишле ни
Панчево. Први пут су одржане
прошлог четвртка, 6. априла, у
присуству више од хиљаду људи, али већ сутрадан број заинтересованих почео је да
опада. У понедељак, 10. априла, број оних који су желели
да искажу свој револт могао се
избројати на прсте једне руке.
Прве вечери на платоу испред Градске управе све је одјекивало од пиштаљки у које су
дували присутни и скандирања
против Српске напредне странке и Александра Вучића. Не
памти се да се у последње време на неком политичком догађају у нашем граду окупило толико много људи, што је било
изненађујуће с обзиром на то
да нигде није било плаката за
најаву тог скупа. Једини позив
објављен је на „Фејсбуку”.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Бројни учесници најмасовнијег скупа у Панчеву од петооктобарских догађаја изразили су свој револт ношењем
транспарената с натписима
„Пуко си” и „Борба против ненормалног”, „Онесвести се”,
„Стоп диктатури” и „Нећемо
сендвиче”, а вијориле су се
заставе Србије и Русије. У једном тренутку формирана је
колона, која је најпре главном градском улицом дошла
до зграде АТП-а. Након задржавања на том месту и звиждања руководству тог јавног ко му нал ног пред у зе ћа
због усту па ња ау то бу са за
митинге напредњака, следећа „мета” протестаната био
је Дом омла ди не. Они су
звиждали руководству и те
културне установе и захтевали његову смену.
Број присутних се све време
повећавао, јер су стално долазили нови. Колона је поново
кренула и улицама Светог Саве, Браће Јовановић и Димитрија Туцовића стигла до зграде Водне заједнице, где је седиште панчевачких напредњака.
Иако је скандирање против
лидера СНС-а и те странке потрајало дуже, није било ника-

квих инцидената. Неколико
младића бацило је јаја на улазна врата и оближњи билборд
с фотографијом лидера напредњака Александра Вучића,
а тада су се попели на решетку
на улазу и залепили плакате
на којима је писало „Пуко си”.
Следеће место на коме се
протестна колона зауставила,
била је зграда РТВ Панчева,
где се скандирало: „Пустите
нас уживо!” Овај скуп, назван
„Против диктатуре”, завршен
је око 20 сати испред Градске
управе.

Иначе, током проласка учесника овог скупа градским
улицама није било ниједног
инцидента, али није примећен ниједан униформисани
полицајац.
И поред тога што су они који су били у колони више пута
блокирали саобраћај у центру
града, не само да није било
нервозних реакција возача него су многи од њих поздрављали колону сиренама својих возила. Протестанте су подржали
махањем и неки наши суграђани у Улици Николе Тесле,

који су изашли на терасе и
прозоре својих станова.
Занимљиво је и то да на
панчевачком митингу није било страначких застава, нити се
присутнима обратио било ко
од лидера локалних политичких партија, иако су и они
примећени.
Сутрадан, 7. априла, у Панчеву је одржан други протест
због незадовољства резултатима председничких избора. И
тај скуп је почео на платоу испред Градске управе, где су
учесници поново дували у пи-

штаљке и скандирали против
Александра Вучића, након чега су формирали колону и
прошли градом.
Протестанти су се опет зауставили испред АТП-а и Дома
омладине. Поново су се задржали и испред зграде РТВ
Панчева, где су узвикивали:
„Пустите нас уживо!” Након
тога група младића (а спекулисало се да је реч о полицајцима
у цивилу) није дозволила да колона оде до просторија СНС-а,
како смо чули, „из безбедносних разлога”, па су се демонстранти вратили до платоа испред Градске управе, где је
протест завршен око 20 сати.
Ни друге ноћи није било ниједног инцидента нити проблема с возачима, а овом окупљању је, због засићености
или изузетно хладног времена, присуствовао мањи број
наших суграђана.
Протестна окупљања у Панчеву одржана су и у суботу и
недељу, 8. и 9. априла, али им
је присуствовало тек неколико
десетина наших суграђана. Још
слабији одзив био је у понедељак, 10. априла, када је на платоу испред Градске управе било
свега неколико учесника.
М. Г. и М. Д.
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКИХ ЧЕЛНИКА

Пролет кроз планове
и стратегије

„ПАНЧЕВАЦ” НАПУНИО 148 ГОДИНА

Минутом ћутања у част познатом качаревачком политичару и једном од
оснивача „Сланинијаде” Ненаду Шалетићу, 7. априла, почела је 71. седница Градског већа. На њој је донето
неколико закључака.
Најпре је обједињена расправа за
првих седам тачака дневног реда. С
обзиром на то да се радило о одлукама надзорних одбора свих јавних и
јавних комуналних предузећа о средњорочним и дугорочним плановима
пословне стратегије и развоја, утисак
је да се кроз ове теме пребрзо пролетело. Наравно, градски челници су
били мишљења да Скупштина града
Панчева треба да усвоји ове одлуке.
Ево само делића онога што су већници аминовали, а тиче се смерова
делања до 2027. ЈП Дирекција неће
вршити инвеститорску функцију, али
ће управљати улицама и путевима и
реконструисати их и издаваће велики број сагласности. ЈКП „Водовод и
канализација” планира да гради водоводну мрежу, потамишки колектор, атмосферску канализацију...
ЈКП „Грејање” ће реконструисати котао у топлани Котеж и уградиће нови
на Содари. Стратегија ЈКП-а „Зеле-

слени у ЈП-у Градска стамбена агенција решаваће стамбене проблеме
кроз развој социјалног становања и
увећање фонда социјалних станова;
разматра се и могућност реконструкције постојећих објеката у јавној својини који се могу адаптирати или
пренаменити у стамбени простор.
Надајмо се да ће се бар одборници
темељније посветити свему овоме, а
добро је да постоји папирнати траг о
одлукама, пошто ћемо се у годинама
које следе враћати датим обећањима.
Усвојени су и извештај о раду и
финансијски извештај за 2016. годину
Центра за социјални рад „Солидарност”, као и план рада и финансијски
план те установе за 2017. Месна заједница Центар известила је већнике
о томе да је у 2016. години из буџета
приходовала 1.650.000 динара и представила структуру расхода у идентичној висини.
Градско веће је сагласно с тим да
Град покрене поступак обезбеђивања
финансирања пројекта за изградњу
нових капацитета за производњу топлотне енергије, као и финансирања,
изградње и одржавања локалне путне
инфраструктуре по моделу јавно-

нило” је подизање ветрозаштитних
појасева, наткривање Зелене пијаце,
пресељење старог бувљака... ЈКП
АТП намерава да повећава ефикасност и обезбеди виши ниво квалитета транспортних услуга, као и да
ствара еколошки прихватљив систем
јавног превоза путника.
Циљеви ЈКП-а „Младост” су да решава имовинско-правне проблеме
спортске инфраструктуре, те да санира, реконструише, адаптира, одржава
и опрема оно чиме располаже. Запо-

-приватног партнерства. По истом
моделу финансираће се пројекат замене јавне расвете.
На крају, одлучено је да Град учествује на покрајинском конкурсу за
доделу подстицајних средстава за
опремање пољочуварске службе у
2017, те да закључи уговор с Јавним
предузећем „Путеви Србије” из Београда ради регулисања обавеза у вези
са изградњом фекалне канализације
на Баваништанском путу.
С. Т.

НАКЛОН ТВОРЦУ ПАВЛОВИЋУ
Најстарији и најтиражнији локални недељник у Србији „Панчевац”
13. априла напунио је 148 година.
Тим поводом менаџмент и уредништво на шег ли ста по ло жи ли су

цвеће, на улазу у Народну башту,
поред споменика Јовану Павловићу, оснивачу и првом уреднику новина.
Први број „Панчевца” појавио се
пред читаоцима 13. априла 1869. године по јулијанском календару. Дозволу за покретање листа Павловић
је затражио од Генералне команде у
Темишвару, а његову молбу својим
потписима подржали су лекари Љубомир Ненадовић и Константин Пеичић, књижари Каменко и Павле Јовановић, адвокат Светислав Касапиновић и песници Васа Живковић и
Јован Јовановић Змај.

НА ЈЕДНОМ МЕСТУ ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ

Глогоњци на биралишту
На поновљеним изборима који су
11. априла одржани у Глогоњу на бирачком месту број 11 (Клуб пензионера) кандидат коалиције окупљене
око Српске напредне странке Александар Вучић добио је убедљиво највише гласова.
На овим изборима излазност је била 55,04 одсто, а координатор Републичке изборне комисије у Панчеву
Милорад Милићевић изјавио је да је
бирачки одбор био у новом саставу,
као и да су избори протекли у најбољем реду те да нису пријављене нерегуларности.
Александар Вучић је на том једном
бирачком месту освојио 628 гласова
или 77,72 одсто, Саша Јанковић 100
гласова или 12,38 одсто, а Лука Максимовић – Бели Прелетачевић 34 гла-

јер је РИК утврдио да је у кутији било више гласачких листића од броја
бирача који су изашли на изборе 2.
априла.
И на овим изборима били су присутни независни посматрачи испред
организације ЦРТА, који су саопштили да је све било регуларно на
бирачком месту, а да је нерегуларности било ван бирачког места. Како смо незванично од њих сазнали, у
Глогоњу су на дан избора били виђени високи панчевачки функционери
и директори из редова СНС-а.
Та странка није коментарисала ове
наводе, већ је саопштила да је резултат доказ да Вучић има подршку грађана.
– На поновљеним изборима подршка Вучићу је чак и већа него у пр-

Лист је због своје слободоумне уређивачке политике био често забрањиван и плењен. После Другог светског
рата „Панчевац” је обновљен децембра
1952. У складу с тадашњим приликама,
оснивач листа био је Народни фронт.
Процес приватизације АД „Панчевца”
окончан је у октобру 2015, од када је
медијска кућа у власништву Ауто-центра „Зоки” из Панчева.
Данас у фирми ради четрнаесторо
запослених, а у припремању новина
учествује тим стално запослених, који
чине пет новинара, лектор, технички
уредник, главни и одговорни уредник и
његов заменик, као и екипа од десетак
хонорарних сарадника. „Панчевац” излази сваког петка просечно на 36 страна, у тиражу од око 11.000 примерака,
с ремитендом од 10 процената.
Уз Стрељачку дружину, Српско црквено певачко друштво и Гимназију,
„Панчевац” спада међу најстарије
активне институције у Панчеву.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
КАКО ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ?

Најмлађи се највише радују

O. ЉУБИЋ

С. КРАВАР

Ове године сви хришћани славе Ускрс у недељу, 16. априла. Питали смо
наше суграђане како теку припреме
за велики празник, поштују ли традиционалне обичаје, да ли планирају неко путовање, или ће празничне
дане провести у кругу породице...

са или 4,21 одсто. Војислав Шешељ је
добио 14 гласова, што је 1,73 одсто,
Бошко Обрадовић седам или 0,87 одсто. За Вука Јеремића је гласало петоро бирача, што је 0,62 одсто, а за Сашу
Радуловића четири или 0,50 одсто.
Мирослав Паровић је на поновљеним
изборима освојио три гласа или 0,37
одсто, Александар Поповић и Ненад
Чанак добили су по два гласа или по
0,25 одсто, а један глас, или 0,12 одсто, освојио је Милан Стаматовић.
У Глогоњу на овом једном бирачком месту избори су били поновљени

вом кругу и то је доказ да грађани верују Вучићу. Преко 32.000 грађана
Панчева укупно је њега подржало,
што је одличан резултат – прокоментарисао је Жељко Сушец, председник Градског одбора СНС-а.
До коначних резултата избора треба још чекати. У међувремену је РИК
донео одлуку да прихвати још неколико жалби, па ће у Лесковцу и Трстенику избори на појединим бирачким местима бити поништени, а нови су заказани за 17. април.
М. Д.

ОЛГА ЉУБИЋ, просветна радница:
– Управо сам дошла у посету својој
мајци и тетки, па ћу у оквиру уже породице прославити ускршње празнике. Јаја су већ офарбана, то смо већ
припремили. Тек сутра идемо у куповину за празнични ручак, па ћемо
видети шта ћемо припремити.
СНЕЖАНА КРАВАР, пензионерка:
– Има још неколико дана до Ускрса, таман да завршимо припреме.
Углавном смо већину намирница набавили. Прославићемо празнике у
кругу породице, немам намеру да било куда путујем. На Велики петак ћу
фарбати јаја. Обично то сама радим

Р. ТИЦА

И. МИЉКОВИЋ

увече кад нико не види. Доћи ће нам
унуци, а офарбана јаја увек буду изненађење за њих. Увек се одушеве.
Радујемо се празнику.
РУЖА ТИЦА, пензионерка:
– Ускрс ћемо прославити у кругу
породице, ту ће бити обе ћерке, деца... Сви ћемо се окупити. Већ се
спремамо како можемо, идемо на
роштиљ код прије и пријатеља. Унуци једва чекају петак да фарбају јаја,
радују се... У недељу ће тражити јаја
и зеке у башти, то је за њих радост.
Кад је таква ситуација да не може да
се путује. Ајде ми стари, али бар
млади да могу да отпутују некуд. Раде, заузети су, мале су им плате, али
надамо се да ће бити боље.
ИЛИЈА МИЉКОВИЋ, пензионер:
– Доћи ће ми породица сигурно,
тако да припремамо све по нашем
старом обичају. Зна се шта за Ускрс
треба да се уради. Надам се да ће бити

П. ВЛАЈИСАВЉЕВИЋ

Ј. НИКОЛИЋ

лепо. Сваком празнику се радујем.
Унуци воле да помажу кад се фарбају јаја, то је за њих велико задовољство. Они су вредни, посвећени славама и свему осталом, што је радост.
ПЕТАР ВЛАЈИСАВЉЕВИЋ,
инжењер електротехнике:
– Ускрс ћу провести у кругу породице. Одлично теку припреме, у петак ћемо фарбати јаја, у суботу ћемо
се одмарати, у недељу ћу бити са широм и ужом породицом. Радујемо се
Ускрсу, то је прави породични празник.
ЈАНКО НИКОЛИЋ, трговац:
– Провешћу Ускрс у кругу фамилије. Припреме теку уобичајено, већ је
то помало постала рутина. Не радујем
се нарочито предстојећим празницима, јер нисам неки нарочити верник.
Млађи се увек највише радују.
Анкетирала Милица Манић
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ЕКОНОМИЈА

Мора на све да се пази; ако не урадите
на време било шта од агротехничких мера
– изгубићете зараду.
Јовица Загорац, пољопривредник

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 14. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАТАРСТВО: ИМА ПОСЛА, АЛИ И ПРИХОДА

УЗГАЈАЊЕ КУЛТУРА – НАЧИН ЖИВОТА
Укруг: пшеница,
кукуруз и сунцокрет
Паори нису
ноншалантни типови
Мраз чини земљу
растреситом
и меканом

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Пчеле и пчелиња паша
Значај медоносне пчеле за
живи свет је непроцењив.
Алберт Ајнштајн је говорио: „Када би пчеле нестале, човеку би остале четири године живота”. Преносећи полен с цвета на цвет,
ови инсекти доносе немерљиву економску и еколошку корист људима, биљкама и при роди. Пче ле
многим биљкама омогућавају продужетак врсте и
опстанак, учествују у смањењу ерозије и улепшавању
жи вот не
сре ди не.
Опрашујући само ни кле
биљке, које су основна храна дивљих животиња, чине
важну карику у ланцу исхране. Осим тога, од посебног су значаја за гајене
биљне врсте, јер већином
данашње сорте нису самооплодне и захтевају унакрсно опрашивање, односно
преношење полена с једног цвета на други, било са
исте, било са суседне биљке, истог или другог хибрида.
Од 82 гајене биљне врсте
у светској трговини, 77 одсто зависи од опрашивања
инсектима, а чак 48 одсто
директно од пчела. Због
ефикаснијег опрашивања у
великом броју земаља врши се изнајмљивање пчелињих заједница. За многе
од пчелара ово представља
основни вид економисања
и опстанка на тржишту.
Овакав вид пче лар ства
најзаступљенији је у Аустралији, САД и западној
Европи.
Пчелари у САД добијају
250 долара по кошници за
опрашивање бадема. Процењује се да се годишње у
САД изнајми преко 2,5 милиона пчелињих друштава
за потребе опрашивања. У
Калифорнији је на снази
уред ба о изнајмљи вању
пчела за опрашивање пољопривредних биљака, којом се прописују односи
између пчелара и фармера. Овај тренд није заобишао ни нашу земљу, где на

Фрушкој гори у високоинтензивним засадима воћа
пчелари добијају до пет
евра по пчелињем друштву
за досељавање пчела у време цветања. Уз то, пчелари
оствару ју до бре приносе
меда.
Пчелама су за опстанак
потребни нектар и цветни
прах. Природа се побринула да својом грађом прилагоди пчелу цветовима биљака, а цветове да мирисом, бојом и грађом привлаче пчеле. Скоро трећина
хране коју данас користимо
добија се (не)посредно захваљујући инсектима опрашивачима. Уз помоћ пчела
повећавају се приноси, квалитет плодова и семена и
убрзава сазревање многих
важних биљних врста.
Према подацима Светске
асоцијације за пчеларство,
постоје 452 биљне врсте
значајне за пчеларство. Међу њима је и много лековитих, ароматичних и зачинских биљака, богатих нектаром и цветним прахом.
При избору медоносних лековитих врста, потребно је
задовољити два услова: да
биљке дају више од 300 килограма меда по хектару и
да цветају током маја, јуна,
јула и августа. Тада су дани
топли и дуги, па паша може максимално да се искористи. Најчешће биљне медоносне врсте су: багрем,
сунцокрет, уљана репица,
фацелија, хељда, коријандер, милодух, борач и њима сличне. Међу лековитим биљкама медоносни
су: босиљак, кокотац, чубар, вресак, лаванда, жалфија, милодух, коријандер,
невен, матичњак, мента,
кантарион... Њихов мед је
ароматизован, врхунског
квалитета и изванредног
мириса.
Неке од медоносних биљака могу бити индикатори pH вредности земљишта, а о томе читајте следеће недеље у тексту „Биљке
биоиндикатори”.

ТАКМИЧЕЊЕ, ТРИНАЕСТИ ПУТ

Најбоља технолошка
иновација
Под покровитељством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, уз подршку
Факултета техничких наука
из Новог Сада, Привредне
коморе Србије, Технолошкометалуршког факултета из
Београда и Радио-телевизије
Србије, ове године ће тринаести пут бити реализовано
такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији.
Оно се, као државни пројекат, непрекидно одржава од
2005. Рок за пријављивање је
20. април.
Како нам је објашњено у
Регионалној привредној ко-

мори Јужнобанатског управног округа, Привредна комора Србије подржава пројекат
„Најбоља технолошка иновација” и активно учествује у
његовој реализацији, јер подстиче развој предузетничког
духа и предузетништва заснованог на иновацијама, а
знање и иновације јесу један
од најважнијих стубова успешних компанија и самим
тим и привреде једне земље.
Почетни наградни фонд
ове године износи 4.000.000
динара. Више информација о
такмичењу налази се на вебсајту www.inovacija.org.
С. Т.

Пошто је Глогоњац Јовица Загорац остао без посла 2006. године, одлучио је да узме земљу у закуп, па да је, уз ону
која је у његовом власништву,
обрађује. Сада се озбиљно, на
65 хектара, бави ратарством.
Рад у пољу захтева много труда и енергије, а Јовици то свакако не мањка.
– На годину дана због плодореда вртим три културе:
пшеницу, кукуруз и сунцокрет. Усев је једногодишњи;
када ове године посадим жито, ради се тројарење. Жито
стиже крајем јуна, почетком
јула; онда се плитко узоре та
земља, на неких десет сантиметара, а то се ради да би се
коренови системи окренули
ка сунцу како би се осушили.
Тиме се постиже да следеће
године има мање корова, чиме
се успоставља бољи водоваздушни режим – почиње Загорац
причу.
Битна је механизација
Крајем августа се њива још
једном плитко пооре, а трећи
пут се дубоко заоре и том приликом баци основно ђубриво
(једна од комбинација калију-

агротехничких мера – изгубићете зараду. Могуће је да радите и с губитком. Неки мисле
да у пољопривреди има времена за све и да су паори ноншалантни типови. Међутим, неке
ствари на њиви морате да одрадите баш тог дана, јер сутра
је касно – објашњава овај Глогоњац.
Неопходно је да се њива и
уваља како би култура имала
успешно ницање, оно у најбољем могућем проценту: треба
да изађе бар 98 од 100 одсто
посађених биљака.
– Веома је битна механизација; сада имамо дискурсне
сејалице, које на једнакој дубини остављају семе. Ако неко
семе остане на три-четири
сантиметара, а оптимално је

ма, фосфора и азота, што зависи од квалитета земљишта
на конкретној парцели).
– Е, то тако презими, земља
измрзне и онда, с првим знацима пролећа, уђем у њиву сетвоспремачем да бих је поравнао, затворио бразду. Тиме
штитимо влагу. Потом, пре сетве кукуруза, пређем целу површину малом дрљачом. Ако
је предусев кукурузу било жито, принос је од 20 до 30 одсто
бољи него да је претходно скинута нека друга биљка. То се
тако ради јер су се појавиле
болести, попут златице; кукуруз није монокултура, кукуруз
на кукуруз не иде. Мора на све
да се пази, пошто ако нешто
профулате, промашите, ако не
урадите на време било шта од

седам-осам јер на тој дубини
има влаге, ово друго изађе,
никне, а прво остане: онда
имате неједнако ницање. То
касније ствара проблем у борби против корова; средства која у томе помажу користе се
према узрасту биљке. Некада
се деси да 20 дана не падне
киша и да зато не никне 30 одсто биљака; оне онда остану у
сенци већ изникле културе,
буду јалове, нема приноса. Тај
луксуз озбиљан пољопривредник себи не сме да дозволи –
јасан је Јовица.
Подела на трећине
Он углавном ради сам, повремено му помаже син, студент
пољопривреде, који је на једном хектару засадио поврће. У
ратарству нема мануелне рад-

не снаге. Комбајнирање Загорац обавља с братом. Без моћних машина нема доброг посла. Наш саговорник каже:
– Имам два трактора; велики
„фенд” од 175 коња увезао сам
из Шведске. Мали трактор 539
служи ми за друге, лакше радове. Брат и ја поседујемо и „Класов” комбајн, који лагано, за дана, може да скине шест-седам
вагона, 60–70 тона, што је принос са осам до десет хектара.
Целу површину, наравно, делим на трећине, јер мораш да
шараш, да радиш с више култура да би ти, пошто немаш никакав договор с државом или откупљивачима, негде упалило.
Сунцокрет се гаји слично
као и кукуруз, који му је и предусев. Када се крене са сетвом
почетком априла, одмах пошто се посеје кукуруз, гледа се
да се тај посао заврши до краја тог месеца. Сорте сунцокрета које Јовица сади дозвољавају прскање, а усев се скида
крајем августа, краћа му је вегетација. Посла има преко целе године, Загорац прича:
– У јануару, ако је заостало
неко дубоко орање, иако је императив да се оно обави на јесен, још увек није касно да се
то заврши и улови мраз – он
чини земљу растреситом и меканом. Током фебруара ловим
дане како бих могао да затворим бразде, али и прехрањујем пшеницу да бих јој дао потенцијал, снаге за добар раст.
То чиним и у марту. Крајем
тог месеца пшеница се прска
против штеточина. Ух, април
је ударан: иде коначна припрема земље, сетва кукуруза и
сунцокрета. У мају крећем с
хербицидима, борим се против корова. Током јуна настављам с тим и крећем с култивисањем, евентуално се врши
додатна прехрана, чиме се завршава прича с кукурузом и
сунцокретом.
У јулу се паори спремају за
жетву пшенице. Пожању је и...
Коначно, имају мало слободног времена: годишње одморе
увек планирају од средине јула до средине августа.

– Крајем августа стиже сунцокрет, скида се, а одмах потом и кукуруз. Онда нови круг:
одредиш њиве где ће ти бити
пшеница, обрадиш земљу, сејеш је... Потом обрадиш све
преостало, преореш и завршио
си до новог циклуса, до јануара, фебруара – каже Јовица.
Што већа површина
Радни дан овог Глогоњца почиње у седам ујутро. Прво
припрема машине, па излази
у поље; некада ради и по мраку, у зависности од обавеза. Он
се бави и услужном делатношћу: другима својим машинама завршава послове. То уме,
због зараде, наравно, да му буде у опису посла и до Нове године. Како живи ратар који
обрађује 65 хектара?
– Онај који то озбиљно ради
и има своју земљу – сјајно! У
мом случају то није тако, јер
већину земље узимам у закуп.
Због конкуренције међу паорима и близине Црепаје, где
их има баш јаких, а наши атари се сударају, мораш да се
такмичиш с њима: плаћаш
320 евра хектар, не остаје ту
много простора за зараду. Зато
је императив да радиш што је
већу могућу површину и тако
може да се живи; остаје до 200
евра чистог прихода по хектару. Да се разумемо: некада не
буде ништа због лоших цена,
суша... Можеш да будеш у губитку; једне године сам висио
неколико хиљада евра, па сам
узео кредит, па се, срећом,
следеће године све поклопило. Најгоре је што као приватник имаш много фактора на
које не можеш да утичеш. Али
научио сам да у овом послу
све оно што зависи од тебе,
мораш да урадиш квалитетно
и на време. Не смеш никада да
одустанеш. А онда те и Бог погледа – уз шеретски осмех ће
Загорац.
Први је, храбро, почео да сеје сунцокрет „грицко” у свом
месту, имао је једини машину
„селектор” за одвајање зрна.
Кренуо је и иде му, не жали се.
Преписујмо логику...
С. Трајковић

ПОСЕТИ ПАНЧЕВО

Буђење лепих емоција
Предавање о великој Пољопривредно-индустријској изложби у Народној башти 1905.
године, 11. априла, у Свечаној
сали Народног музеја приредило је удружење грађана „Посети Панчево”. Скуп је отворио новинар Ненад Живковић,
а говорила је Живана Крејић,
доктор туризмологије.
Пред публиком, која је попунила свих 70 расположивих
столица, представљени су занимљиви документи Историјског архива о организацији

ове веома важне манифестације за наш град. Чуло се и ви-

дело много тога о реду вожње
возова и пароброда, појави првих таксиста у Панчеву, начину
пријављивања излагача, улазницама за изложбу, фотографијама организатора и павиљона, рекламама производа...
Било је речи и о преводима
текстова из новина које су излазиле и у Будимпешти и у нашем граду, а чији су новинари
описали Панчево и изложбу у
најлепшем светлу.
Иначе, у току је трећа сезона пројекта „Сто фотографија

за 100 минута”. Према речима
организатора, највећи значај
ових предавања је у буђењу лепих емоција наших суграђанки и суграђана, који су и овог
пута за потребе презентације
уступали имовину својих предака, попут позивница за изложбу и диплома и грбова града специјално израђиваних за
овај догађај.
Партнери УГ „Посети Панчево” у реализацији пројекта
су Историјски архив и Народни музеј.
С. Т.
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ДОНАЦИЈА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛУ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

НИС ШАНСА 2017.

ПОКРОВИТЕЉИ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ

Допринос развоју

Модерна наставна
средства су нужност,
а не обест
Креда и зелена табла
Ученици нижих разреда ОШ
„Ђура Јакшић” захваљујући
донацији породица Словић и
Остојин имају могућност да
стичу знања на модеран и савремен начин. Од прошле недеље у учионицама где се одржава настава ђака од првог до
четвртог разреда налазе се интерактивне табле које пружају
низ различитих могућности у
наставном процесу. Према речима учитељице Драгане Мрђанов, ово савремено наставно
средство биће јој од велике помоћи у раду.
– Она омогућава визуализацију онога што деца нису у
прилици да виде у стварном
свету, а општепознато је да
малишани брже и боље усвајају знање када нешто конкретно виде. Може се користити у
свим деловима часа као аудио-визуелно средство. Њена
интерактивност поспешује активност деце током рада. Не
постоји предмет или наставна
јединица у којима паметна табла не може наћи примену
приликом обраде новог садржаја или утврђивања постојећег знања – рекла је учитељица за „Панчевац”.
Технолошке иновације
Модернизација наставе један
је од битних елемената развоја образовног система. Богата
и развијена друштва улажу
огромна средства у осавремењавање учила јер технолошки
развој изискује другачији приступ и потребу да се ђаци што
брже и боље прилагоде новонасталој ситуацији. С друге
стране, фронтални приступ
извођења наставе потпуно је
превазиђен и модерна настава
захтева висок степен интеракције између ученика. Истра-

живања показују да овакав начин рада омогућава деци да
лакше и брже усвајају нова
знања, али да би то могло да се
оствари, школе морају обезбедити учила која ће то омогућити.
Панчевачке школе труде се
и довијају на различите начине да стигну до овог циља. У
томе имају подршку локалне
самоуправе, али та средства
нису довољна. Сваке године
се расписују конкурси или додељује новац за модернизацију образовног система, али је
вишедеценијско неулагање
потпуно опустошило наше
школе када је реч о наставним средствима. Изанђале и
полураспаднуте карте, оштећени и избледели панои, зарђала геометријска тела и још
много тога никако не могу
бити наставна средства у 21.
веку. У многим школама зелена табла и креда и даље
служе за визуализацију наставних јединица. Примера
ради, деци одраслој уз таблет
рачунаре и интернет бела
прашњава флека на зеленој

површини свакако ће бити
незанимљив покушај оживљавања ћелије.
Свеопшта добробит
Према речима Радета Барјактаревића, директора ОШ „Ђура Јакшић”, осавремењавање
наставног процеса веома је важан фактор како за саме ученике, тако и за запослене у
образовним установама.
– Савремена настава представља један сасвим другачији
приступ. Фронтална метода је
превазиђена ствар и просто је
илузорно очекивати од деце која користе ИТ технологију да
усвајају знања само на традиционалан начин – из књига и
радних свезака. Практична
примена знања и истраживачки приступ у решавању проблема одлике су модерне наставе,
а то је могуће остварити помоћу савремених учила. Родитељи су сагледали значај увођења
методолошких и технолошких
иновација, јер у томе виде добробит како за школу, тако и за
децу. Много нам значе донације родитеља наших ученика у

овој беспарици јер захваљујући
њима ми смо у прилици да наставницима омогућимо да раде
свој посао на савременим училима, а ђацима да ухвате корак
с временом у коме су оперативно знање и креативна способност веома важни елементи –
рекао је Барјактаревић за наш
лист поводом родитељске донације за ову школу.
Међу новим наставним
средствима ОШ „Ђура Јакшић” налазе се још ТВ и рачунар које су донирали чланови
породице Мирковић и пројектор за чију су нaбавку новац
обезбедили родитељи деце из
одељења II2.
Пример грађана у случају
„Ђурине школе” није једини –
многи Панчевци су последњих
година били покровитељи васпитно-образовним установама
на територији нашег града. У
тешким временима овакве акције су од великог значаја и за
сваку су похвалу, али ти хумани подухвати не могу решити
проблем – они само указују на
то да нам је школство сиромашно и сведено на ентузијазам

Нова генерација полазника
програма „НИС шанса” потписала је недавно уговоре о
раду у пословној згради
НИС-а у Новом Саду, тако да
ће 114 младих стручњака (73
оператера и 41 инжењер) бити запослено у НИС-у. Они
ће бити распоређени на радна места у Панчеву, Новом
Саду, Зрењанину, Кикинди и
Елемиру. Право пријављивања на конкурс „НИС шанса”
имали су кандидати са завршеним факултетом без радног искуства у струци, као и
са средњом техничком школом без радног искуства.

Да подсетимо, реализација програма запошљавања
младих у НИС-у почела је
2010. године кроз програм
„Прва шанса”, а две године
касније он се развио у програм „НИС шанса”.
– Више од 800 људи прошло је кроз програм „НИС
шанса” и већина њих је остала да ради и доприноси успеху и даљем развоју наше компаније. Данас имамо стручњаке из различитих области
– инжењере рударства, технологије, геологије, машинства, електротехнике и све
ове професије су потребне за

На свечаности која је тим
поводом организована у Пословном центру НИС-а потписан је и Споразум о реализацији пројекта „НИС шанса”
између компаније НИС и Аутономне Покрајине Војводине којим су утврђени међусобна права и обавезе приликом запошљавања дипломираних студената и средњошколаца у НИС-у. У име
НИС-а то је учинио Андреј
Шибанов, директор Функције за организациона питања
НИС-а, а у име Покрајинске
владе Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду
и туризам.

да ље уна пре ђе ње НИС-а,
као једне од најуспешнијих
компанија у региону. Вама
лично желим све најбоље и
са ве ту јем да сва ког да на
стекнете нова знања и искуства, што ће вам користити
у наредним корацима у каријери. Такође, желим да
захвалим нашим партнерима из Аутономне Покрајине
Војводина за помоћ у реали за ци ји овог ко ри сног
програма. Уверен сам да ћемо заједно наставити ову
лепу праксу – рекао је Андреј Шибанов у поздравном
говору кандидатима „НИС
шансе”.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ФИЗИЧАРА

Јединствена еколошка политика

Прегршт одличја

Брифинг за новинаре
српских редакција
Искуства ЕУ у области
животне средине
Под окриљем ЕУ инфо-центра, у оквиру пројекта „На путу ка ЕУ – Поглавље 27”, прошле недеље је одржан радни
састанак новинара српских
редакција на коме је било речи о дужностима и обавезама
Србије у области заштите животне средине и одрживог
развоја на путу придруживања
великој европској породици.
Реч је о програму PLAC II
(„Правна подршка преговорима”), који се реализује уз подршку Делегације ЕУ у Србији
и чији је циљ да се новинари
боље упознају са садржином
сваког поглавља и процесом
усклађивања прописа. Кроз
овај пројекат Европска унија
помаже Србији да побољша
усклађеност домаћег законодавства с правним тековинама ЕУ и спровођење правних
аката, као и да унапреди капацитете релевантних институција за успешно вођење приступних преговора.
Двадесетак новинара имало
је прилику да чује о историјату

Страну припремиo

Зоран
Станижан

европске еколошке политике,
очекивањима земаља чланица
и европским директивама,
али и да на конкретним примерима види на који начин ЕУ
решава постојеће еколошке
проблеме.
Дуго путовање у ЕУ
Гостујући предавач био је Ђовани Гордијани, експерт пројекта PLAC II и дугогодишњи
службеник Европске комисије
задужен за спровођење европске еколошке политике. Он је
окупљеним новинарима представио основе европске еколошке политике и упознао присутне с директивама које регулишу животну средину и одрживи развој. У свом излагању
је истакао да је пред Србијом
дуг пут када је реч о имплементацији и спровођењу законских регулатива ЕУ. Како
је рекао, посао је тежак и обиман, али то не треба да обес-

храбри грађане, јер се све ово
ради зарад интереса свих нас.
Очување здравља људи и обезбеђивање услова сваком појединцу да оствари то право
приоритет је ових реформи.
Сплет околности
Према његовим речима, у ЕУ
је 80 одсто прописа о животној средини донето на нивоу
Уније, а само једна петина потиче с националног нивоа.
Гордијани је објаснио да је у
еколошким прописима важно
да циљеви за опоравак животне средине буду амбициозни и
да се ситуација помно прати и
планира.
Како је истакао, у ЕУ су до
седамдесетих прописи о животној средини били ретки,
при чему су скандинавске земље биле прве које су их доносиле. У то доба кренули су да
се појављују проблеми у животној средини, попут загађења

ваздуха, што је изискивало одређене мере.
– Рађање европске политике животне средине настало
је услед сплета околности –
последица загађења, притиска
јавности, свести о неопходности регулисања, као и међународних конференција и закључака који су доношени. У почетку су и прописи били намењени пре свега за гашење пожара, а током времена фокус
је прешао на превенцију и планирање – рекао је он и додао
да циљеви Уније о животној
средини некада делују исувише амбициозно, а као пример
је навео квалитет вода. Наиме,
директивом из 2000. године
постављен је циљ да 2015. статус свих вода буде добар, што
подразумева биолошке, хемијске и морфолошке одлике, односно и загађење, и биодиверзитет, и количину воде.
Тај циљ није постигнут, али
је остварен велики напредак и
ЕУ не одустаје од тога. Када је
реч о регулисању животне средине, често се наводи и да је то
скупо, али Гордијани сматра
да су користи од еколошких
прописа веће од трошкова које они доносе, јер је реч о заштити животне средине и
здравља људи.
Састанку су присуствовали
и Стефен Худолин, шеф операција Сектор 2 у Делегацији
ЕУ у Србији, и Ивана Ђурић,
помоћница директора у Канцеларији за европске интеграције Владе Србије.

Након великог успеха панчевачких средњошколаца на
државном такмичењу из физике наш град се може похвалити још једним маестралним резултатом. Овог пута за
то су заслужни основци и њихови ментори, који су на недавно завршеној републичкој
смотри физичара освојили
велики број одличја.
У категорији ученика шестог разреда Ања Шушњар
(ОШ „Свети Сава”) и Огњен
Шкрбић из старчевачке основне школе „Вук Стефановић
Караџић” освојили су прва места, док су ђаци ОШ „Бранко
Радичевић” Александар Станојковић и Михајло Слијепчевић били други, а Ана Бојковић, ученица ОШ „Стевица

Јовановић”, освојила је треће
место. Када је реч о седмацима, Алекса Вучковић (ОШ
„Мирослав Антић Мика”) и
Филип Ранковић (ОШ „Исидора Секулић”) били су други, а Тадија Поповић (ОШ
„Исидора Секулић”) изборио
је треће место. Панчевачки
осмаци Никола Цинцовић
(ОШ „Васа Живковић”) и
Александар Цуцић (Математичка гимназија, Београд)
освојили су сребрна одличја,
а Александар Цуцић се квалификовао и за Српску физичку олимпијаду.
На крају треба истаћи да
су освајачи одличја на државној смотри полазници
Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”.

8

ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Тренутак

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, деси се често да
нас неки стих или пак лик с
фотографије зачас врате у
неки давно заробљени тренутак. Сви имамо моћ да брзином мисли отпутујемо унатраг, у моменат проживљене
лепоте једног тренутка који
смо сачували од заборава.
Наравно да нека сећања долазе и незвана, обојена горчином изреченог или прећутаног. Најбољи лекар свих
нас – време – на крају ипак
пробере успомене, сачува
оне лепе, а оне друге закопа
дубље у заборав.
Пропуштени кроз филтер
времена, многи тренуци које
призовемо у садашњост постају мало дотеранији и лепши него што су то били у тренутку стварања. То се дешава
онда када је само сећање чувар успомена. Не памтимо
ми ни све људе, ни све речи,
ни све боје; памтимо само
осећаје које су у нама изазвале неке особе или оно што су
оне изговориле. Ми у вечност
не складиштимо сам догађај,
већ емоције које је он изазвао
у нама. Колико год да је времена прошло, свако враћање
у запамћени тренутак изазива
емоцију исте јачине коју је
она имала када је први пут
проживљена. Време је само
обуче у понос, у тугу, у захвалност или у радост, оштрећи
јој на тај начин ивице којима
се усеца у наше животе.
Колико је само непознатих људи који су нам направили тренутак за памћење,
јер су нам, нечим што су рекли или учинили, улепшали
један дан у животу, који би,

да није било њих, био исти,
предвидив и сасвим обичан.
Сећамо се радо нечијег осмеха, који је растерао маглу натмуреног јутра, или речи које су нам дале потврду личне
вредности баш онда кад смо
почели да сумњамо у себе.
Појави се и на нашем лицу
смешак када нас мирис било
које кафе подсети на ону неку љубавну и пољупцима испрекидану... или на ону прву
јутарњу с душом кувану, која
даје елан за посао.
Неописив је и нестварно
леп тренутак који нам неко
јако драг подари и замрзне у
вечности. Увек ће изазвати
осмех и сузу истовремено и
не постоје речи довољно добре за описивање магије коју то покреће у нама. Онај
час када време престаје да
постоји, а говори се само погледом, довољно je снажaн
да уклеше лепоту свог стварања у срце заувек. Нешто
значајно, попут било чега
што је први пут учињено
или изговорено, кад год да
буде призвано у сећање, обојиће нам још много тренутака истим емоцијама и одузимаће дах истом снагом.
Сви имамо моћ да учинимо нечији дан незаборавним, да утичемо на стварање неког тренутка који нама
није нарочито битан, а неко
ће га памтити целог живота.
Можемо изреченим некоме
улити наду у боље или пробудити жељу за променом.
Када бисмо кренули у дан с
том намером, обогатили бисмо га с много више тренутака које желимо да задржимо у сећању.
Неко користи свој таленат
да овековечи тренутак у
ономе што направи, наслика
или напише. У тој уметности можемо да уживамо изнова и да тражимо другачије одговоре на иста питања.
Али баш сви имамо моћ да
некоме поклонимо тренутак
вредан памћења. Зар није од
тога и направљен овај временски низ звани живот – од
тренутака који су се издвојили из обичности и „већвиђености” свакодневице?

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Савршене трепавице

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лепе трепавице чине да лице
дође до изражаја и да очи заблистају. Круна сваког шминкања су управо густе и лепе
трепавице. Али да би биле савршене, треба их свакодневно
неговати. Први корак подразумева да увек добро скинете
маскару с њих мицеларном
водом или специјалним двофазним лосионом. Потом их
треба намазати кокосовим
или рицинусовим уљем, како
би биле гушће и дуже. За раст
трепавица је такође одлично
уносити више витамина Б и Е.
Одлична маска за трепавице
је охлађени чај од жалфије.
Умочите у њега тупфере и држите их потом двадесетак минута на очима.
Ако желите инстант савршенство, козметика увек има
решење, а то су свилене трепавице. Оне се лепе поједи-

начно: једна свилена на једну
природну. Процес рада јесте
дужи – око сат и по за први
пут, али се резултат исплати.
Добију се густе, лепе трепавице природног изгледа, које
нису тешке и не осећају се на
капку. Козметичар благо лепљивом траком одвоји доње
од горњих трепавица, потом
приступа лепљењу једне свилене на једну природну, на одмашћеним трепавицама. Постоји више дужина и густина
свилених трепавица, а поред
жеље клијента, пресудну улогу при избору има козметичар, јер он најбоље зна који ће
се облик уклопити с природним трепавицама. Време трајања свилених продужетака је
око месец дана, а потом се ради корекција. Природне длачице имају век трајања од 30
до 60 дана, па сходно томе
треба доћи на корекцију.
Лепак који се користи за
свилене трепавице безбедан
је и дуготрајан. Треба нагласити да се након стављања
ових трепавица не треба
умивати или купати у базену
наредних неколико сати како би се лепак добро осушио. Постоје и специјалне
маскаре за свилене трепавице на бази воде, које можете,
али не морате користити.

Петак, 14. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

КОЛИКО СМО ДЕПРЕСИВНИ
Преко пет одсто
популације у Србији
има симптоме болести
Могуће спречити и
лечити поремећај
Поводом Светског дана здравља, чија је овогодишња тема
депресија, панчевачки Завод
за јавно здравље је, у сарадњи
с Центром за едукацију и истраживање у медицини, екологији и социологији и Српским лекарским друштвом, у
петак, 7. априла, у Градској
управи приредио предавање
под називом „Депресија и физичка активност”.
Предавачи су били прим. др
Дубравка Николовски из поменутог завода и гошћа из
Шведске др Хане Карлсон.
Скуп је био намењен здравственим радницима, али и
спортским стручњацима, као
и осталим заинтересованима
за излагање о томе како се физичка активност у европским
земљама „прописује на рецепт” и како она може побољшати расположење депресивним особама.
У оквиру овогодишње кампање, стручњаци Завода у сарадњи са Спортским савезом

У Шведској се против депресије боре (и) физичком активношћу
Панчево спроводе анкету за
одрасле спортисте и испитују
да ли постоје предиспозиције
за депресивно понашање. И
остали заинтересовани грађани старости од осамнаест до
четрдесет година могу учествовати у испитивању и попунити
анкету која је доступна на сајту
Завода: www.zjzpa.org.rs.
Депресија је болест коју карактеришу туга, губитак интересовања за догађаје из непосредне околине, уз немогућност обављања свакодневних
активности, и то у трајању од
најмање две недеље. Људи који
пате од депресије имају неколико карактеристичних симптома:

губитак енергије, промену апетита, поремећај сна, анксиозност, смањену концентрацију, осећање безвредности, кривице и безнађа, и мисли о самоповређивању или самоубиству. Према подацима СЗО, на
глобалном нивоу чак 322 милиона људи, тј. 4,4% популације, пати од депресије. Ова
болест је главни узрок око
800.000 самоубистава годишње на светском нивоу и представља други водећи узрок
смрти међу млађом популацијом. Очекивано, и у Србији је
ситуација слична. Овогодишњи извештај СЗО потврђује
да од депресије у нашој земљи

пате 419.302 особе (пет одсто
популације), а она чешће погађа жене, старе и сиромашне.
Истраживања здравља становништва Србије вршена од
2000. до 2013. године показују
тренд повећања учесталости
депресије.
Према подацима Завода, током прошле године у Јужнобанатском округу евидентирана
су четири случаја афективних
поремећаја (поремећаја расположења, Ф30–Ф39) у предшколској, 48 у школској и
5.322 случаја у одраслој популацији. У овој групи обољења
се налази и депресија. Стога је
циљ овогодишње кампање да
људи који имају симптоме те
болести науче најпре да их
препознају, а потом и да се
охрабре да потраже помоћ,
као и да се смањи стигма повезана са овим менталним поремећајем. У Заводу наглашавају да разговор са особама од
поверења може бити први корак ка опоравку.
Једна од најважнијих порука које се истичу када се говори о депресији, јесте да се ова
болест може ефикасно спречити и лечити. Лечење обично
укључује психотерапију или
коришћење антидепресивних
лекова, или и једно и друго.

ЦРВЕНИ КРСТ

Квиз за основце и средњошколце
Обележавање Светског дана
здравља било је повод и за
градско такмичење ученика
основних и средњих школа у
квизу „Шта знаш о здрављу”,
које је 6. и 7. априла одржано
у просторијама панчевачког
Црвеног крста.
У квизу је учествовало тридесет такмичара подељених у
десет екипа, а сви они дошли
су из осам школа: Медицинске
школе „Стевица Јовановић”,
Гимназије „Урош Предић”,
Средње школе „Паја Маргановић” и из основних школа
„Мирослав Антић”, „Аксентије
Максимовић” из Долова, „Гоце
Делчев” из Јабуке, „Доситеј
Обрадовић” из Омољице и
„Жарко Зрењанин” из Банатског Новог Села.
По одлуци жирија Црвеног
крста, који су чинили др Жи-

ворад Стошић, епидемиолог,
Мира Јовановић, виша медицинска сестра, и Осман Хамзагић, виши медицински техничар, на покрајинској смотри,
која ће бити одржана 12. априла у Новом Саду, Панчево ће, у
категорији подмлатка, представљати Емилија Станојевић, ученица ОШ „Доситеј Обрадовић”

из Омољице, чији је ментор
наставница Ивана Насковић

Словић, а у категорији омладине Кристина Стаменковски,
ученица Медицинске школе,
чији је ментор професорка
Светлана Живанов.
У складу са слоганом „Депресија – хајде да разговарамо”, под којим се обележава
Светски дан здравља, члан
жирија др Живорад Стошић у
уводном делу квиза присутнима је одржао предавање о депресији. Реализацију такмичења подржала је Кућа здравља „Олеа”, која је обезбедила
сендвиче за учеснике.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Чоколадна гнезда

ФИНАЛЕ ТАКМИЧЕЊА „ЗДРАВА ШКОЛА”

Победили ђаци
из „Васине”

Ова креативна ускршња
посластица брзо се припрема, посна је, не пече се,
здрава је и укусна. Својим
Обележавању 7. априла придружио се и Дом здравља, и то
организовањем акције превентивних прегледа за запослене
у Дому омладине, као и финала великог такмичења „Здрава
школа”, које је одржано у
Основној школи „Свети Сава”.
Реч је о надметању ученика
четвртих разреда основних
школа, које су пре шест година

Страну
припремила
Драгана

Кожан

осмислиле сестре из Патронажне службе с циљем да подстакну малишане да кроз игру
и учење усвоје најважнија сазнања о здрављу и здравим
стиловима живота.
Након школских и међушколских такмичења, одржаних током протеклих месеци,
у финале су се пласирали ђаци из школа „Свети Сава”,
„Васа Живковић” и „Моша
Пијаде” из Иванова. Најбоље
знање показали су четвртаци
из „Васине школе”, који су
проглашени за овогодишње
победнике.

занимљивим изгледом одушевиће посебно децу, коју
слободно можете укључити
у припрему. Срећан Ускрс!

Састојци: 200 г црне чоколаде, 100 г корнфлекса, једна супена кашика маслиновог уља, једна супена кашика меда и мини чоколадна јаја.
Припрема: Изломити чоколаду на коцкице и помешати са уљем.
Отопити у микроталасној један и по минут на најјачој температури.
Промешати док се чоколада потпуно не отопи. Корнфлекс ставити у
кесу, па измрвити оклагијом. Сипати корнфлекс у чоколаду и додати мед. Мешати док чоколада не прекрије сав корнфлекс.
У калуп за 12 мафина ставити папирне корпице. Сипати по једну супену кашику смесе у корпице. Кафеном кашичицом померати
смесу на ивице корпице, формирајући притом благо удубљење у
средини. Ставити у замрзивач да се стегне. Гнезда извадити из
корпица и у њих поређати чоколадна јаја.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

10

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Среда, 19. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт ученика виолине из класе професорке Борјане Стражмештеров. На програму ће бити дела А. Вивалдија,
Е. Лалоа, Ј. Хајдна, Ф. Шуберта и других аутора.
Петак, 21. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт ученика хармонике из класе професорке Рамоне Димитријевић Балаћ. На репертоару ће бити композиције
Г. Ф. Хендла, Г. Ф. Телемана, Ј. Кригера и других стваралаца, као и обраде традиционалних мелодија.

Књижевност
Петак, 21. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге прича Ота Хорвата „Као Целанови љубавници”. Са аутором ће разговарати књижевник Вуле Журић.

Изложбе
Среда, 19. април, 19 сати, галерија Градске библиотеке:
отварање изложбе слика „Пастели” Споменке Петровић.
Четвртак, 20. април, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложби слика „Границе” Милана Јакшића и
„Поља” Наде Денић.
Четвртак, 20. април, 18 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложбе скулптура, рељефа и цртежа
„Мислиоци” Владиславе Крстић и изложбе графика „Облици” Татјане Ратковић Боснић.

УМЕТНИЧКИ МАГАЗИН

Квартал
Нови, 26. број уметничког
магазина „Квартал” недавно
је објављен. У њему су песме
шесторо аутора савремене
поезије, радови четворо
прозаиста, књижевне критике, есеји, преводи...

„Квартал” је магазин за
књижевност и уметност,
чији је издавач Удружење
књижевника и књижевних
преводилаца Панчева, а
главни уредник је Васа
Павковић.

избор

МОЈ
МОЈ
Толкин, Бредбери
и Којот
Марко Мишковић,
матурант панчевачке
гимназије
КЊИГА: Последња
књига која је оставила утисак на мене била је књига Џ. Р. Р.
Толкина „Деца Хуринова”, која описује
период Средње земље
много пре саме трилогије. Радња је смештена у пространствима која су одавно
напуштена или више
не постоје. Књига која описује владавину
првог мрачног краља,
Моргота из утврде
Ангбанд, од милоште зване
Гвоздени пакао. Свакако се
прича највише врти око Туринове и Ниенорине трагедије, као и Морготовог проклетства које је било намењено Хурину и читавом његовом поколењу.
ФИЛМ: Што се тиче области
седме уметности, најзанимљивији филм је свакако
„Звук грмљавине”, из жанра
научне фантастике, који је
направљен као екранизација
дела култног писца Реја
Бредберија. Сама идеја о томе шта један отисак стопала
диносауруса остављен на сафарију из доба јуре може донети човечанству и како може потпомогнути његовом
изумирању, чини окосницу
Бредберијеве оригиналности. Због промене климатских прилика и инвазије мутираних животињских врста, човек у овом култном
остварењу више није на врху
ланца исхране, већ постоје

Петак, 14. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОСТУЈУЋА ПОСТАВКА ГАЛЕРИЈЕ „KARPAT-HAZA” ИЗ БУДИМПЕШТЕ

БОГОРОДИЦА КАО УНИВЕРЗАЛНА
ХРИШЋАНСКА ВРЕДНОСТ
Педесет пет дела
савремених
мађарских уметника
инспирисаних ликом
Блажене Девице
Култура, уметност и
религија зближавају
људе
Гостујућа изложба „Богородица” галерије „Karpat-haza” Националног института за стратегијска истраживања из Будимпеште отворена је у четвртак, 6. априла, у Народном музеју. Педесет пет савремених
мађарских уметника направило је исто толико дела, инспирисаних ликом Блажене Девице,
која је заштитнички патрон
мађарског народа.
Норберт Тот, директор Института за уметност „Извор” и
кустос изложбе, каже да су
уметници својим радовима
пробудили нешто што сваки човек крије у себи, а то ретко испољава, и да су подстакли људе
да нађу везу између неба и земље и између природе и творца.

– Циљ ове изложбе је подизање културе. Све ово стављамо у
оно доба где већ две стотине година стварати није лако, у доба
противника културе, истребљења и поништавања заједничких
вредности. Све је то против културе. Самим тим мисија ове изложбе је да у предстојећим годинама обиђе карпатску домовину, да ојача веру, оданост и
одговорност, да споји људе са
свих страна света. Ова изложба
доноси поруку да чак и после
хиљаду година и дан-данас поред Богородице можемо бити
јаки и слободни ако с вером и

АФОРИЗМИ АЛЕКСАНДРА БАЉКА

Зидови на хоризонту
„На моје књижевне вечери долази озбиљна публика. Ја им
читам афоризме, а они мртви
– хладни”, један је од афоризама које је Александар Баљак
прочитао на промоцији своје
нове књиге „Зидови на хоризонту”, одржаној у четвртак, 6.
априла, у читаоници Градске
библиотеке. „Овако даље не
иде. Зато смо пуцали себи у
ногу”; „Нисмо изгубили додир
с реалношћу. Напротив, стално ударамо главом о зид”;
„Мржња овде има дубоке корене. Све је почело док смо се
још волели”... То су још неки
од оних које је аутор прочитао,
а у књизи их има укупно 2.700.
Александар Баљак каже да
сатиричари инспирацију црпе
из свега што нас окружује, а да
је афористичарима у земљи
као што је наша знатно лакше,
јер свакодневно имају повод
да о нечему пишу.

– Мислим да би афоризама,
сатире и хумора било и да нема
свега овога што нам се догађа.
Људска глупост је вечна и може
се говорити о људским манама
увек, у сваком времену, у сваком систему. Наравно, афористичари се труде да пишу тако
да то има и универзалну вредност, али да се и односи на садашње време. Нема доброг
афоризма ако није универзалан. Јако је тешко наћи два-три

ПОВЕЉА МОМИРУ ПАУНОВИЋУ

многе врсте које почињу да
се хране људским месом.
МУЗИКА: Морам признати
да ми је у прошлој години
тешко пао распад „Eyesburn-a”. Таква мешавина
хардкора и регеа још дуго ће
се чути на нашим просторима. Без обзира на нови састав с којим тренутно наступа, Којот врти засад старе
хитове, барем са те „peace
metal” стране. Остају сећања
на велике легенде филма
„Муње”, као и београдског
андерграунда, свакако. Али
ако је „Eyesburn” мртав (барем тренутно), не мора да
значи да Којот не наставља
свој рад с другим својим,
чисто реге саставом „Soulcraft”, који је, по мом мишљењу, један од стубова
српског реге звука. Песма
коју бих издвојио... нека буде „Victims”, јер у данашњем
свету сви сносимо неку своју жртву пропадања интелигенције.

одлучношћу удружимо снаге и
боримо се за нашу традицију и
верност – објашњава Тот.
Мирослав Бирцлин, директор Народног музеја, каже да
је тема и идеја ове изложбе
Богородица као врховна религијска икона у мађарском народу, а и као једна универзална хришћанска вредност.
Председник Националног института за стратегијска истраживања Јене Сас истиче да изложба
има мисију да како уметнички,
тако и ликовно повеже људе из
Панонске низије, а самим тим и
нације које ту живе.

– Сваки човек се проналази
у овим делима. Богородица је
свуда код куће у Панонској
низији. Поред матерњег језика, повезују нас и заједничко
порекло и историјска чињеница да су породице из наше земље овде насељене пронашле
нови дом – истиче бискуп.
Немања Ротар, градски већник задужен за културу, рекао
је да кроз културу, уметност и
духовност можемо увек да
пронађемо много заједничких
тачака.
– Културне везе су најбољи
начин да се упознају све стране живота једног народа, једне
етничке заједнице и то је најбољи начин да се комуницира
управо кроз културу, уметност, религију, све те духовне
ствари које нас зближавају, и
да се премосте оне мале разлике које постоје међу људима
– истиче Ротар.
На отварању су говорили и
председник Мађарског националног савета Јене Хајнал, бискуп Зрењанинске бискупије Ласло Немет и бискуп Реформатске цркве у Србији Бела Халас.
Изложба ће бити отворена
до 25. априла.

смисла и некако их сместити у
једну реченицу. Афористичари
су посебна врста људи који воле
да пишу кратко. Они просто
имају ту потребу да се сажимају. То су две потребе – да се буде
критичан према својој околини,
али и да све то буде кратко и

ефектно изговорено. И заиста,
афоризам има ту изванредну
моћ кад је тако набијен смислом и бременит значењима –
објашњава Баљак.
Посетиоци су слушали и
афоризме нашег суграђанина
Зорана Т. Поповића. Он је говорио неке из збирке „Даће
Бог, ако Бог да”, али и нове, о
односима између мушкараца
и жена, који ће се наћи у наредној књизи.
Александар Баљак је добитник бројних награда, међу којима су Домановићева награда
за књигу „Зидови на хоризонту”, награда у Торину за свеукупан књижевни рад и награда либанске фондације „Наџи
Најман” за животно дело.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Зимска школа
карикатуре

Највише признање
за животно дело
Сараднику нашег листа Момиру Пауновићу, који енигматску
рубрику уређује од 1975. године, недавно је уручено највише
признање – Повеља за животно
дело, коју му је доделио Енигматски савез Србије.
Пауновић се енигматиком
бави још од давне 1964. године, када је био ученик пожаревачке гимназије. Сматра се водећим аутором загонетака у
стиху.
– Енигматика је специфична духовна творевина и сегмент културног стваралаштва.
Током протекле педесет три
године своје загонетачке саставе објављивао сам у четрдесетак енигматских, информативних и ревијалних листова –
каже Пауновић.
До сада је објавио преко
6.000 енигматских састава у
многим југословенским и српским енигматским часописима, као и у неенигматској
штампи. Објављивао је текстове у књижевном часопису

„Свеске” и енигматске фељтоне у недељнику „Панчевац”.
Аутор је пет енигматских књига, од којих „Укрштеница –
краљица загонетки” представља прву целовиту српску студију о овој врсти загонетке.
Сарађивао је с листовима
„Енигма”, „Новости Енигма”,
„Еурека”, „Мала еурека” и више неенигматских листова...

Изложба радова полазника
Зимске школе карикатуре, коју води илустратор и карикатуриста Никола Драгаш, отворена је у четвртак, 6. априла, у
галерији Дома омладине.
Деца и млади, узраста од
шест до петнаест година, имали су прилику да раде портретну карикатуру, карикатурални
стрип, да праве оригиналне
цртеже користећи само геометријске облике, да нацртају
свог Снешка Белића провлачећи га кроз разне ситуације и

теме, да ураде идејно решење
маскоте, илуструју афоризме…
Гости Зимске школе карикатуре били су Славиша Шеврта
(карикатуриста), Нина Манић
(сликарка и ликовни педагог),
Зоран Т. Поповић (сатиричар)
и Марко Сомборац (карикатуриста „Блица”).

Страну припремила

Милица
Манић
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У ЈАБУЦИ НЕДАВНО ОСВАНУЛИ АНОНИМНИ ПАМФЛЕТИ

(НЕ)ПОЗНАТИ ПРОТИВ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Текст о наводним
малверзацијама
власти
Локално руководство
све оштро демантује
Крајем марта, тачније неколико дана пре избора, у Јабуци су
осванули плакати и флајери с
текстом упереним против људи који руководе тамошњом
Месном заједницом.
Ови, засад анонимни памфлети најпре су лепљени на
аутобуским стајалиштима и по
огласним таблама, а затим и
убацивани у поштанске сандучиће житеља поменутог места.
Ко то говори (не)истину?
Текст насловљен речима „Доста је било. Грађани имају
право да сазнају истину” бави
се наводним малверзацијама
(у протеклој години) председника локалне месне скупштине – Слободана Илића, али и
његовог заменика Милоша
Павића и директорке ЈКП-а
„Вод-ком” Иване Ивановски.
Тамо стоји, поред осталог,
да је први човек Јабуке за само
неколико месеци потрошио
380.000 динара на име репрезентације, то јест за набавку
пића, које је потом, како неименовани аутори кажу, продавао као своје на сеоској слави
Свети Илија. Њему и Павићу
даље се замера да је још
440.000 беспотребно отишло
на службене телефоне, пре
свега Ненаду Живанову, који
нема директне везе с Месном
заједницом, као и да постоје
махинације управе рукометног клуба око издавања термина у спортској хали, што подржавају Слободан Илић и Ивана Ивановски. Наводи се и то
да поменута директорка „Вод-кома” и њен отац Благоје
имају везе са изградњом надстрешнице на рукометном
игралишту, која, како се истиче, кошта 600.000, а вреди шестоструко мање.
Напослетку, „анонимуси”
прозивају Илића због неиспуњених обећања о капиталним
инвестицијама, попут изградње

Врата сеоске куће отворена за све заинтересоване грађане
канализације, реконструкције
улица, санације кишних канала, постављања дечјих игралишта...
Провера свима дозвољена
Друга страна, то јест председник Илић, тврди да иза тога
стоје људи који добро знају да
све наведено није истина, већ
да су на тај начин покушавали
да пред изборе замуте воду
челницима Месне заједнице.
– Могу да кажем да су то људи који мисле лоше нашем селу, јер им не одговара да сви
буду једнаки и да се Јабука развија, већ хоће да личне интересе ставе на прво место. Просто
нису навикли да овде сложно
живи девет националности и
четрнаест удружења. Није случајно да су флајери убацивани
у поштанске сандучиће грађана, јер и ја заступам политику
Александра Вучића, па су актери ових простаклука помислили да нећемо поновити добре
резултате с прошлогодишњих
парламентарних избора. Ипак,
догодило се то да су Јабучани
масовно указали поверење нашем кандидату, чак 63 одсто,
више него било где на територији Панчева – навео је Илић.
Што се конкретних оптужби
тиче, он каже и да полиција

ради свој посао, па очекује
скорашње откривање креатора
поменутих лажи, а на видику
су и приватне тужбе. Поред
тога, Илић позива све суграђане да у било које доба дођу у
Месну заједницу и увере се у
то како она функционише у
финансијском и сваком другом смислу.
– Све што радимо, апсолутно је транспарентно, за разлику од неких минулих времена.
А што се утрошка новца тиче,
градски секретаријат за финансије нас до детаља контролише по унапред одређеном
плану, па не постоји могућност да иједну флашу сока купимо без подробног образложења. Рецимо, када је реч о
репрезентацији у износу од
наведених 380.000 динара, коришћених за разне прилике
током целе године, а не у неколико месеци, сто хиљада је
отишло за организацију фудбалског турнира одржаног за
дан сеоске славе, који је свакодневно посећивало готово
хиљаду људи – образложио је
први човек Јабуке.
Он додаје и то да се спорни
телефон налази у Месној заједници и тренутно је „нераспоређен”, а када је реч о тако-

званом постављању надстрешнице на рукометном терену,
у питању је заправо изградња
летње позорнице по пројекту
који је Удружење Македонаца
„Илинден” добило на конкурсу НИС-а.
– Прво, то су такође строго
праћена средства, а друго, не
само да одобрени износ од
400.000 није прекомеран већ
извођачи нису могли, просто
речено, да се „скрпе”, па је
члан по ме ну тог удру же ња
Благоје Ивановски један од
оних ко ји су во лон тер ски
свесрдно помагали остварењу
пројекта. Стога не видим никакав проблем што је он отац
директорке „Вод-кома”. А то
да сам давао некаква обећања, тек не стоји – игралишта
имамо посвуда, канале редовно одржавамо, што ћемо
ускоро поспешити, а за наставак радова на канализацији обезбеђено је двадесет пет
ми ли о на из по кра јин ске и
градске касе – прецизирао је
Илић.
Уз све то, на флајеру се руководству Месне заједнице
спочитава и неангажовање на
опремању индустријске зоне,
али то и не спада у надлежност овог нивоа власти.

НОВОСЕЉАНСКОЈ ПОРОДИЦИ И ДАЉЕ НЕОПХОДНА ПОМОЋ

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” завршили су фарбање дечјих
игралишта у центру села. Након окончане садње ветрозаштитног појаса на потезу од
села ка баваништанском
атарском путу, урађени су и
прилази парцелама. Месна
заједница ради на добијању
локацијске дозволе за изградњу моста на Поњавици.
Банатско Ново Село: Фолклорашки концерт на којем
је прикупљено близу шездесет хиљада динара за изградњу куће породице Крајњан
уприличен је у петак, 7.
априла, а поред домаћих ансамбала, учествовали су и гости из Умке и Панчева. Већ у
петак, 14. априла, на реду је
нова хуманитарна журка у
кафеу „Бонапарта”. Фолклорне секције Дома културе
наступиле су на општинској
смотри у среду, 12. априла, у
Културном центру Панчева.
Долово: Коњички клуб „Доловац” у петак, 7. априла,
обележио је велики јубилеј –
шездесет година постојања.
Глогоњ: Поновљени избори
за председника Србије спроведени су у уторак, 11. априла, а убедљиво највише гласова освојио је Александар

Вучић. Фолклорне секције
нижих и виших разреда наступиле су на општинској
смотри у среду, 12. априла, у
Културном центру Панчева.
Циркуска представа биће
приређена у петак, 14. априла, од 18 сати, у Дому културе, а на истом месту у понедељак, 17. априла, од 13 сати, поводом Ускрса, биће
одржан културно-уметнички
програм.

Иваново: Месна заједница је
од Покрајине и Града добила
двадесет пет милиона динара за наставак радова на канализацији. Јубиларни, десети фото-сафари одржан је у
недељу, 9. априла, уз присуство око двеста педесет учесника.
Јабука: Македонско удружење „Илинден” је у среду, 12.
априла, делило ускршње пакетиће деци у ОШ „Гоце
Делчев”, чему је присуствовала амбасадорка Македоније Вера Јовановска Типко,
заједно с представницима
локалних институција. Истог
дана отворене су Летња позорница и пешачке стазе поред тог објекта и школе, а
нису изостали ни људи из
компаније НИС, која је финансирала те пројекте. Прошле недеље је на нелегалном
објекту на гробљу избио пожар, који је убрзо локализован.
Качарево: У организацији
Удружења Македонаца „Вардар” и Певачке групе „Тоше
Проески”, у четвртак, 13.
априла, приређен је ускршњи програм, а том приликом је, поред осталог, изабрано најлепше „велигденско” јаје.
Омољица: Рецитаторска секција приредила је дружење
под називом „Нека песма наша чује се до неба” у понедељак, 10. априла, у основној
школи, која ће од 18. до 21.
априла одржати „Доситејеве
дане”. Дом културе, у сарадњи са Историјским архивом
Панчева, приредиће у уторак, 18. априла, од 19 сати,
изложбу посвећену др Марији Прити.
Старчево: Презентација гасификације Старчева биће
одржана у четвртак, 13.
априла, од 18 сати, у свечаној сали Месне заједнице.
Сат касније у галерији „Боем” биће отворена изложба
иконописа Мирјане и Срђана Милекића.

ТАЛЕНТОВАНИ ОМОЉИЧКИ УЧЕНИЦИ

Мали рецитатори

Прикупљање прилога за Крајњанове у пуном јеку
Новосељани су поново показали велико срце у петак, 7.
априла, када су сасвим испунили локалну спортску халу
како би испратили хуманитарни фолклорни концерт под
називом „За пријатеља”.
Сви они су куповином улазница по цени од двеста динара (укупно педесет седам хиљада) допринели изградњи
куће породице Крајњан. Њу,
подсећања ради, чине самохрана болесна мајка и два сина, док је најстарији због немаштине пре извесног времена напустио готово урушену
кућу без струје.
Поменуте вечери око петсто
људи није штедело дланове
пратећи наступе свих група
Дома културе (који је био и организатор манифестације) –
три дечја и први ансамбл. Пратио их је локални народни оркестар, у којем је свирао и један од браће Крајњан – Јонел,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

а представили су се и чланови
друштава „Јединство” из Панчева и „Светозар Марковић”
из Умке. Након бриљантних
наступа, у оквиру којих је свако одиграо две-три кореографије (од Македоније до Бана-

та), уследила је журка која је
потрајала докасно, а за чију су
се организацију побринуле све
угоститељске и трговинске радње, као и пекаре.
Акција племенитих Новосељана, каквих је данас веома
мало, траје већ неко време, а
посебан интензитет добила је

са оснивањем удружења „Феникс”. Само у последњих месец дана одржано је неколико
догађаја на којима је прикупљана помоћ. Тако је, рецимо,
„Beertia bar” организовао турнир у пикаду, а удружење ДАК

приредило је осмомартовски
концерт. Поред бројних мештана, помогли су и музичари
и фолклораши из иностранства – Италије, Словеније,
Француске, Швајцарске и чак
и из САД и Дубаија.
Већ дан након поменутог фолклорашког концерта у румунској

амбасади у Београду уприличен је хуманитарни коктел, с
којег је сав приход намењен за
четири социјално угрожена
случаја у јужном Банату, рачунајући и новосељански.
Када је реч о изградњи куће
Крајњанових, прикупљена је
сва неопходна документација,
архитекта Славе Бојаџиевски
урадиће пројекат, а радове ће
организовати и надзирати
предузимач Мирћа Бека. И то,
наравно, потпуно бесплатно.
На рачуну удружења грађана „Феникс” за ову намену
тренутно има око две хиљаде
евра, али да би све било спроведено како је замишљено,
неопходно је најмање још толико. Стога сви људи добре воље могу уплатити прилоге на
текући рачун број 3553200560296-40 (Војвођанска
банка).
За то време предузетници
неће мировати, па ће тако већ
у петак, 14. априла, у кафеу
„Бонапарта” на програму бити
хуманитарна журка, када ће
наступити Пеђа Томашевић
(гитара и вокал) и Синиша
Доган (клавијатуре), а ускоро
ће сличан догађај бити приређен и у кафеу „Миленијум”.

Омољичка школа „Доситеј
Обрадовић” позната је по честим ваннаставним активностима и успешним наступима на разним пољима.
Тако је у понедељак, 10.
априла, у библиотеци поменуте установе рецитаторска
секција приредила дружење
под називом „Нека песма наша чује се до неба”, када је
разне стихове говорило шеснаест од деветнаест ученика
који су представљали омољичку школу на недавној
градској смотри под називом
„Песниче народа мог”.
Њихови сценски наступи
били су прилично запажени,

па нису изостале ни похвале и
дипломе. За уложени труд награђени су прваци Тијана Мићановић, Јана Јокић, Милица
Гвозденовић, Теодора Пурковић, Софија Никодиновић,
Ива Лукић, Лука Ђукнић, Дајана Божић, Немања Микић,
Марина Милатов и Огњен Игњатовић, као и нешто старији
– Уна Лукић, Тијана Живановић, Елена Марковић, Јована
Божић, Лана Јосимов, Милош
Јовановић, Катарина Митровић и Емилија Станојевић.
Сви они имаће нову прилику да покажу таленат за
недељу дана, на „Доситејевим данима”.
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ВОЗАЧИ, СПРЕМИТЕ СЕ

СТРАШНА САОБРАЋАЈНА СТАТИСТИКА

Појачане контроле
током празника

У ЈЕДНОМ ДАНУ ПЕТ ПОГИБИЈА
НА МОТОРИМА
Узроци удеса судари
са аутомобилима
Повређени страдали
на путу за болницу

Саобраћајна полиција најавила је да ће током предстојећих ускршњих празника
бити појачане контроле на
улицама и путевима.
Саобраћајци ће пратити
све – почев од брзине, па до
алкохолисаности возача, везивања сигурносних појасева, коришћења мобилних
телефона и начина на који
се превозе деца у колима.
У фокусу пажње саобраћајних полицајаца биће и
мотоциклисти. Када је о њима реч, пратиће се да ли носе заштитне кациге и има ли
међу њима оних који учествују у саобраћају иако су
под дејством алкохола.

На основу статистичких података саобраћајне полиције,
март, април и мај не важе за
критичне месеце по броју саобраћајних несрећа. У саобраћајним несрећама које су
се догодиле од почетка ове године погинуло је 126 особа,
исто као и пре годину дана.
Међутим, без обзира на
то, контроле саобраћаја биће појачане јер се очекују
гужве и повећање броја пијаних возача.
Да има разлога за забринутост, говори податак да је
током последња два викенда
у саобраћајним удесима на
нашим путевима погинуло
дванаест особа.

У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

Поништене пресуде
новинару

Виши суд у Панчеву укинуо
је две првостепене пресуде
Основног суда у Вршцу против белоцркванског новинара Стефана Цветковића и
наредио поновно суђење.
По одлуци вршачког суда,
он је најпре проглашен кривим и осуђен на две године и
три месеца затвора и новчану
казну од 2,15 милиона динара.

Међутим, у панчевачком
суду је таква одлука поништена и поред тога што је
донета на основу кривичних
пријава које су против Цветковића поднели председник
Општине Алибунар Предраг
Белић, као и Бранко Маловић и Дејан Симеуновић,
високи функционери Српске напредне странке.

ПОЛЕМИКА ИЗМЕЂУ ДВА СИНДИКАТА

Полицији (ни)је
место на протестима
Руководство репрезентативног Независног синдиката полиције, који је међу најбројнијима у Министарству унутрашњих послова, оградило
се од одлуке челника неких
других синдиката да подрже
протесте против Александра
Вучића који су почели после
недавних избора.
Владимир Барбулов, председник овог синдиката, изјавио је да не сматра да су протести начин за решавање постојећих проблема у полицији, с обзиром на то да постоје
могућности да се они реше
разговором с послодавцима.
Он је нагласио да се Независни синдикат полиције
противи политизацији синдикалне борбе за права запослених у МУП-у.
Додао је да то што су протести који се одржавају у више градова у Србији организовани више пута, а да су тек
ових дана oбјављени циљеви
који се њима желе постићи,
говори о њиховој суштини.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Подсећамо, на протесту
одржаном 8. априла у Београду учествовали су Полицијски синдикат Србије и
Војни синдикат.
„Тешка ситуација у МУПу и Војсци Србије нас је натерала да по четврти пут
изађемо на улице и да тражимо своја права”, писало је
поред осталог у саопштењу
Полицијског синдиката које
је потписао председник те
организације Вељко Мијаиловић. Тамо је било објављено и да Влада Србије није
урадила ништа после бројних обећања да ће положај
полицајаца бити побољшан.
Полицијски синдикат Србије недавно је објавио у медијима да се руководству те
организације жалио велики
број полицајаца из градова
широм Србије због тога што
је министар унутрашњих послова Небојша Стефановић
забранио присуство предизборним скуповима председничких кандидата без његовог одобрења.
Стефановић је демантовао ту информацију и саопштио да право полицајаца
да присуствују политичким
скуповима ничим није било
ограничено.

Само у једном дану на нашим
путевима погинуло је петоро
мотоциклиста, чиме је још
једном потврђено да они спадају међу најугроженије учеснике у саобраћају.
Најпре је 9. априла око 14 сати на путу Ковин–Делиблато
четрдесетдвогодишњи возач
мотора погинуо на лицу места
када је у пуној брзини ударио у
„југо”. Из супротног правца тада
је наишао други мотоциклиста,
стар двадесет шест година, и у
покушају да их избегне, тешко
се повредио након што је слетео
с пута. Преминуо је на путу за
панчевачку болницу.
Во жња мо то ром је истог
дана око 15.30 била кобна и
за младића и девојку који су
изгубили животе на Авали,
близу скретања за крагујевачки пут.
Двоточкаш на којем су били
налетео је на „тојоту” чији је
возач хтео да се са споредног
пута укључи у саобраћај. Ударац је био толико јак да је мотор пролетео кроз шофершајбну. Младић је погинуо на лицу
места, а девојка је преминула
на путу за болницу.
У касним вечерњим сатима
страдао је и двадесетпетогодишњи младић у близини Александровца. До овог удеса је дошло након што је изгубио контролу над мотором и ударио у
„ситроен”.
Узроци ове црне серије су вишеструки. Након што се про-

лепшало време, било је очекивано да ће се повећати број власника мотора са ознакама „харли дејвидсон”, „јамаха”, „беем-ве” и других скупих машина на два точка који после дуге
и хладне зиме једва чекају да
истерају своје љубимце из гаража и дворишта и да се укључе у
саобраћај.
Међутим, вожња мотора у
Србији је ризична, о чему сведочи то што је међу возачима
аутомобила много оних који
намерно угрожавају мотоциклисте и нетолерантни су према њима. Они би морали да
воде рачуна о томе да двоточкаши не могу брзо да закоче у
критичним ситуацијама, јер
се крећу великим брзинама.
С друге стране, и међу „бајкерима” има оних који пребр-

зо возе, не поштују саобраћајну сигнализацију, не носе кациге и не користе сигурносну
опрему, секу пут возачима, а
има и оних што седају за мотор под дејством алкохола или
наркотика.
Вожња мотором у Србији је
рискантна и због лошег стања
наших путева. На њима има
много рупа и неравнина, а често се може наићи на масноће
на асфалту или боју, која је
клизава. Због тога је довољан
тренутак да се у пуној брзини
падне с мотора.
Осим тога, било би добро
када би лекарски прегледи будућих мотоциклиста били ригорознији него што су сада.
Чланови лекарских комисија
морали би да прво добро анализирају да ли је неко ко жели

да вози мотор довољно зрео и
спреман да преузме одговорност у саобраћају с обзиром на
то да жели да управља возилом које се креће великом брзином.
Број трагичних саобраћајних несрећа у којима учествују возачи мотора могао
би да буде смањен ако би саобраћајна полиција пооштрила
њихове контроле на путевима. Ових дана то је најављено
и прецизирано је да ће за мотоциклисте који не буду поштовали саобраћајне прописе, поред обичних патрола,
бити задужени и полицијски
мо то ри „пре сре та чи”, без
икаквих ознака. Надајмо се
да ће полиција испунити ово
обећање, за добробит свих у
саобраћају.

ПАНЧЕВАЧКИ ВЕТЕРАНИ ПОДРЖАВАЈУ ОДЛУКУ АДВОКАТА

Спрема се тужба против НАТО-а
Панчевачко удружење „Српски ратни ветерани” подржаће
тужбу против НАТО-а за накнаду материјалне и нематеријалне штете током бомбардовања Србије 1999. године
коју ће у име Србије сачинити
нишки адвокат Срђан Алексић и група његових колега из
иностранства.
– То ћемо учинити због свега
што су грађани Панчева трпели
током те агресије на нашу земљу. Наш град је тада преживео геноцид, јер су све фабрике
у јужној индустријској зони више пута биле бомбардоване,
због чега су у нашу животну
средину продрле огромне количине отровних материја. Последице тога на здравље нас
Панчеваца су несагледиве – изјавио је Миодраг Мокан, председник панчевачког одбора
„Српских ратних ветерана”.
Према речима Срђана
Алексића, НАТО је бомбардовањем Србије прекршио Повељу Уједињених нација и многе
одредбе међународног права,
али нико због тога није одговарао, што је недопустиво.
Он је подсетио да је Немачка материјално обештетила Јевреје чији су преци били жртве
концентрационих логора у на-

цистичком Трећем рајху и додао да нема разлога да се то не
учини и с нашим грађанима.
Алексић је најавио и да ће
тужба коју ће поднети заједно
са својим колегама бити поткрепљена и необоривим медицинским доказима о последицама бомбардовања по здравље наших грађана. По његовим речима, непобитно је да
су бомбе са осиромашеним
уранијумом, као и касетне
бомбе, ракете „томахавк” и
друга оружја која су коришћена у агресији на нашу земљу у
великој мери утицала на пораст разних обољења нашег
становништва.

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

За Ускрс нема
наплате паркирања
За време ускршњих празника
неће бити наплаћивано паркирање од петка до понедељка, 14–17. априла – саопштила
је „Хигијена”.

Паркинг тог јавног комуналног предузећа на бувљаку
радиће 14. и 15. априла, али
ће бити затворен 16. и 17.
априла.

Међутим, намеће се питање да ли је одлука да се тужи
НА ТО не мо гу ћа ми си ја.
Подсећамо, Србија и Црна
Гора су 1999. године, у време
док су биле у заједничкој држави, већ поднеле тужбу Међу на род ном су ду прав де у
Хагу против Западне алијансе због прекомерне употребе
силе и геноцида током бомбардовања.

Та правосудна институција,
коју су формирале Уједињене
нације, 2004. године одбацила
је нашу тужбу уз образложење
да је правни статус Србије и
Црне Горе у време када је она
поднета био нејасан и да та
државна заједница 1999. године није била чланица Уједињених нација.
Овакав закључак је донет на
инсистирање осам земаља чланица НАТО-а, уз свесно занемаривање чињенице да се Србија и
Црна Гора нису самоиницијативно искључиле из УН, већ да
их је из те организације избацила међународна заједница.
Након одлуке суда у Хагу
уследила је иницијатива Вука
Драшковића, тадашњег министра спољних послова у државној заједници Србије и Црне,
да се повуче тужба против НАТО-а, која је и прихваћена. То
је образложено потребом да се
убрза процес нашег придруживања Европској унији и међународним институцијама.

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Расветлити убиство
Ћурувије
Поводом годишњице убиства
новинара Славка Ћурувије, заштитник грађана Милош Јанковић саопштио је да је подсећање на тај догађај и ове године
обележено осећањем резигнираности и револтом због тога
што учиниоци овог гнусног
злочина још увек нису откривени и кажњени.
„Не смемо дозволити да измицање правди налогодаваца,

помагача и извршилаца убистава новинара Србију претвара у земљу у којој je могуће некажњено убијати како њих, тако и слободу информисања и
критички дух јавности”, истакао је Јанковић.
Он је додао да овакви злочини, у чијем расветљавању су
надлежни заказали, остављају
дубоке последице у нашем
друштву.
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ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ КОЊИЧКОГ КЛУБА „ДОЛОВАЦ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ЧИСТЕ ЉУБАВИ
Све више и младих
чланова
Коњички клуб „Доловац” ове
године прославља шездесет
година постојања. Тим поводом у петак, 7. априла, у холу
доловачке основне школе одржана је свечана скупштина те
организације.
Окупљене је најпре поздравио Славко Попов, први човек
КК-а „Доловац”, изразивши
велико задовољство због јубилеја који је овај клуб дочекао.
Затим је неколико речи о
историјату како клуба, тако и
коњарства у Долову изговорио
Мирко Субин, председник
Удружења судија Коњичког
савеза Србије и један од Доловаца који су најзаслужнији за
то што је ово место још увек
на мапи дешавања у коњичком спорту.
Коњички клуб „Доловац”
основали су 21. марта 1957. љубитељи касачких коња Жива
Стојанов, Власта Ђурков и Миленко Попов. Најсветлије тренутке доживљавао је шездесетих и седамдесетих година
прошлог века, када jе у Долову
током године организовано и
по шест тркачких дана. Врху-

нац је био организовање првенства Војводине 1969. године.
Данас клуб приређује један
до два тркачка дана годишње,
као и смотру парадних коња –
„Доловачку фијакеријаду”. Најбитније је да се наставља вишедеценијска традиција, а ако се
узме у обзир да је у клубу, поред
осталих, активно десетак млађих мештана, који су успели да
од поменуте фијакеријаде направе манифестацију с десетогодишњим стажем, онда овај

клуб свакако има будућност.
Такође, радује да су касачке трке које су организоване прошле
године биле једне од најмасовнијих у новијој историји, како
по броју учесника, тако и по одзиву публике.
Субин и Попов поделили су
плакете и захвалнице појединцима и институцијама који им помажу и без којих не би
било ни овог јубилеја. Непосредно пре саме свечане скупштине, такође у доловачкој

основној школи, одржан је састанак председништава Удружења за касачки спорт Србије
и Касачког савеза Србије.
И остали догађаји у вези с
Коњичким клубом „Доловац”
биће у духу прославе шездесетогодишњице. Једно од већих
дружења биће на касачким тркама заказаним за 21. мај, дан
уочи сеоске славе, као и почетком јула, на „Доловачкој
фијакеријади”.
Н.Радоњин

ЗАВРШЕНЕ СВЕ ПРИПРЕМЕ

Почиње изградња канализације на Кудељарцу
ЈКП „Водовод и канализација” започеће идуће недеље изградњу канализације на Кудељарцу, један од најважнијих
овогодишњих послова у нашем граду.
Вредност ове инвестиције је
700.000 евра, а тај новац је
обезбеђен захваљујући сарадњи нашег града с немачком
банком за развој KfW. Предвиђено је да овај посао буде
завршен за три месеца и да се
ради у неколико улица.
Када канализациона мрежа
буде постављена, постојаће могућност да се сви наши суграђани који живе на Кудељарцу
прикључе на њу. Број заинтересованих биће утврђен анкетирањем, а што их буде више, цена коју ће платити биће нижа.

Александар Радуловић, директор ЈКП-а „Водовод и канализација”, изјавио је да је постављање канализационе мре-

же на Кудељарском насипу
значајно због тога што би по
завршетку тог посла и прикључења заинтересованих требало

да се отклоне велики проблеми које становници тог дела
града имају са септичким јамама, које се напуне сваки пут
после повећања нивоа подземних вода.
Подсећамо, „Панчевац” је у
више наврата писао да наши суграђани који живе на Кудељарском насипу имају велике проблеме због тога што немају канализацију и да су се због тога често жалили надлежнима у граду.
Да би колико-толико ублажили ситуацију, они су прокопали септичке јаме, али оне су
се пуниле до врха после сваке
мало јаче кише. Досадашње
локалне власти одлагале су решење овог проблема уз образложење да нема довољно новца у градском буџету.
М. Г.

НОВИ УСПЕХ НАШЕ ТАЛЕНТОВАНЕ СУГРАЂАНКЕ

Даница Зечевић трећа у Цириху
Наша суграђанка Даница Зечевић, која је ове године завршила Математичку гимназију
у Београду и положила пријемни за универзитет у Кембриџу, остварила је још један
велики успех.
На Европској математичкој
олимпијади за девојке, одржаној ових дана у Цириху, она је
освојила бронзану медаљу у
појединачној конкуренцији, а
екипа наше земље, чији је
члан била, пласирала се на четврто место међу 33 тима, колико их је учествовало на такмичењу.

Даничин успех не чуди ако
се узме у обзир да је она и про-

шле године учествовала на тој
олимпијади и да је тада освојила прво место и златну медаљу.
Признање које јој је припало
у Швајцарској доказује да је
успех који су постигли она и
наши суграђани Марко Шушњар и Огњен Тошић када су
успешно прошли пријемни испит за универзитет у Кембриџу – заслужен, да Србија има
одличне младе математичаре
и да њихови професори раде с
њима на светском нивоу.
Нажалост, наша држава као
да је и даље недовољно заинте-

ресована за добре резултате и
успехе које у иностранству постижу млади таленти. Уместо
да Даници, Марку и Огњену
плати стипендију и да их заузврат обавеже да се, када заврше школовање, врате у Србију,
они су препуштени сами себи.
Подсећамо, иако су њих
троје стекли право да студирају у Кембриџу, жеља да буду у
друштву с најталентованијим
младићима и девојкама на
свету оствариће им се једино
ако тај универзитет одлучи да
им плати стипендију.
М. Г.

У ТОКУ АКЦИЈА ДРУШТВА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

Нахранити напуштене животиње
Они којима је жао напуштених паса и мачака, могу да помогну куповину хране за њих
и тиме дају допринос акцији
Друштва за заштиту природе и
животиња „Еколибријум”, која
је почела ових дана и трајаће
до 21. априла.
Све што је потребно, јесте
да одвоје одређену суму новца, у складу с могућностима, и
да је однесу у једну од осам
продавница за кућне љубимце
у нашем граду чији су власници подржали ову акцију.

То су „Еремит” (Жарка Зрењанина 34), „Амос” (Зелена пијаца, локал 13, ламела А1), „Гарфилд” (Кочина 4), „Шврћа” (иза
пијаце на Котежу 2), „Хрчак”
(Немањина 8), „Барбус”(Змај Јовина 11/4), као и „MDM Foxy” и
„MDM Foxy 1” (Змај Јовина 5 и
Милоша Обреновића 7).
Продавци у тим радњама евидентираће сваку новчану донацију, а купљена храна ће на крају акције бити уручена онима
који брину о напуштеним псима
и мачкама.
М. Г.

„Пола рата” Џоa Аберкромбиja
„Пола рата” Џоа Аберкромбија је трећа књига „Скрханог мора”. У њој ћете срести многе ликове из претходне две, али је прича нова и засебна – освета кнегиње Скаре.
Кнегиња Скара је гледала
како све што је у животу волела, постаје крв и пепео.
Остале су јој само речи. Али
праве речи знају да буду
смртоносне као сечиво. Она
мора да савлада своје страхове и изоштри мисли до
убитачне бриткости ако хоће
да поврати своју дедовину.
Само пола рата се води
мачевима. Лукави отац Јарви прешао је дуг пут од обогаљеног роба до краљевог
старатеља. Старе душмане
је претворио у савезнике и
склопио колебљиви мир.
Али сада је сурова и неумољива баба Вексен окупила
највећу војску још од време-

на када су виловњаци ратовали против Бога, а на њено
чело поставила Јарког Јилинга – човека који се не
клања ниједном другом богу до Смрти.
Човек понекад мора да се
против зла бори злом.

Два читаоца који до среде, 19. априла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како се борити против зла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Пола рата” 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

„Eдгар Aлан По и загонетка
из кутије” Карен Ли Стрит
Лета 1840. године Едгар Алан
По стиже у Лондон с надом да
ће уз помоћ свог пријатеља,
чувеног детектива Огиста Дипена, успети да реши породичну мистерију. По је наследио кутију од махагонија пуну писама која су наводно написали његови бака и дека,
Елизабет и Хенри Арнолд.
Тајанствена писма указују
на умешаност ово двоје сиромашних глумаца у скандалозне злочине такозваног
лондонског монструма, који
је две године харао улицама
у Лондону, нападајући привлачне и богате младе даме.
Не желећи да прихвати да
су Арнолдови водили двоструки живот, чувени писац
жуди да докаже да су писма
заправо фалсификати. Када

зађу дубље у таму лондонских улица, По и Дипен почеће да сумњају да су они
заправо постали плен некога ко о овој мистерији зна
много више од њих.

Два читаоца који до среде, 19. априла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто волите
да решавате загонетке?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Едгар Алан По и загонетка из кутије” Карен Ли Стрит. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Да ли сте знали
да је земља равна?
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас да ли су различити карактери препрека
за везу. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Скини
ми звезде” Карин Ламбер за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Нипошто, средина се
увек подудара.” 064/1792...
„Није, јер кад би сви људи
били исти, било би без везе и
нико не би волео.” 066/4235...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање како препознати теорије

завере. Они ће освојити по један примерак књиге „Носачи
ковчега” Дејана Лучића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Не бавим се теоријама
завере. Има битнијих ствари
од тога. На пример, да ли
сте знали да је земља равна?” 062/2137...
„Требало би да питамо студенте и полицију како су то
открили, па сад протестују
против избора.” 060/6672...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПУНТО 1.2, 1998. годиште, 5 В, плин, 750
евра. 062/856-64-94.
(238686)
ПАСАТ Б 2, 1.6, бензин, регистрован, договор, у возном стању. 063/717-12-33.
(238650)
ФОРД мондео, 2006.
годиште, прва боја у
супер стању.
013/348-453.
(238726)
ОПЕЛ астра 97, комби, у возном стању,
регистрован 4. априла 2017, 800 евра.
Mail:
nikita_gadji@hotmail.com
(238772)
РЕНО СЕНИК 2004.
годиште, децембар
1.5 ДЦИ, летња +
зимске гуме, алу-фелне. 064/888-42-12.
(238786)

СТИЛО 1.9 дизел,
2004, караван,
180.000 км, све од
опреме, прва боја, на
име. 064/130-36-02.
(238790)
ГРАНДЕ пунто 1.3
мултиџет дизел, 2006,
98.000 км, петора
врата, власник.
064/130-36-02.
(238790)
СТИЛО 1.9, дизел,
2003. годиште, троје
врата, оцарињен, неисправан, мотор,
комплет или у деловима. 064/130-36-02.
(238790)

ПРОДАЈЕМ пежо 106,
1.0, 1999. годиште.
064/425-96-49.
(238800)
ОПЕЛ вектра, хаварисан, на продају, 1990.
годиште, 1.6 кубика.
Тел. 064/438-54-15.
(238808)
ПРОДАЈЕМ фолксваген поло 1.4 ТДИ,
2000. годиште, сервисиран. 063/472-433.
(238375)
КОМБИ спринтер, 9
седишта, клима,
2003, може замена
мањи ауто.
065/665-75-10.
(238821)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, на
име купца, може замена, 3004. 77 кв.
065/665-75-10.
(238821)
ЈУГО корал 1.1, 2003,
69.000, власник, одличан, гаражиран.
064/142-55-95.
(238825)

ЈУГО темпо 1.1, 1998.
атестиран плин, добар, бео. 064/856-6065. (238825)
ПРОДАЈЕМ ситроен
ксара, 1.6, ХДИ,
2005. у добром стању. 065/377-15-70.
(238829)
КОРСА 1.0, 2002, еуро 4, петора врата,
металик сребрн.
064/123-63-65.
(238877)
АУДИ А6, 1.9 ТДИ,
регистрован годину
дана, сервис урађен.
063/736-24-98.
(2138868)

ОГЛАСИ

ДАЧИА супер нова
1.4, плин, 122.000 км,
2003, регистрован,
950 евра. 063/729-8553. (238890)
ПРОДАЈЕМ заставу
скала 128, 2000. годиште, 400 евра.
060/573-10-71.
(238897)
РЕНО лагуна караван
99, 16 В, плин, клима,
1.600 евра. 064/14488-44. (238970)
КОРСА 1.0, 2004,
клима, троје врата,
126.000 км, власник.
064/130-36-02.
(238975)
СИТРОЕН Ц 4, 2.0
ХДИ, ексклузив, 2005.
године, у одличном
стању. 062/358-809.
(238988)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, исправних, страних хаварисаних, катализатора, долазим
на кућну адресу, продаја делова, лимарије, фелни, гума.
069/203-00-44,
066/409-991.
(238472)
СТАЛНИ откуп свих
врста возила, виљушкара, трактора, алата, долазим на адресу
и осталих сировина,
продаја делова.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(238472)
КУПУЈЕМ скутер и
hi/fi стерео компоненте. 064/866-20-70.
(238700)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(4708)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
– 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(238826)

marketing@pancevac-online.rs

МАШИНЕ

ТРАКТОР зетор 5911,
приколица кипер
„Утва” 3 тоне, мало
коришћена, као и
прикључне машине.
013/633-256.
(238838)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у центру, има
струју. 063/801-0985. (238546)
ИЗДАЈЕМ гаражу у
центру града, др
Жарка Фогараша.
062/644-925 (238710)
ПРОДАЈЕМ гараже у
Панчеву, Ул. Синђелићева 60-а. Тел.
064/818-86-61.
(238834)
АПАРАТИ

МАШИНА за судове
бош за 8 комплета и
12 комплета. Повољно. 064/888-42-12.
(238786)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(238803)
СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ
боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (238932)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
4.500, кревети од
9.000, угаона кухињске клупице од 7.000.
Стара утва, 060/60014-52. (238005)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(238077)
ПРОДАЈЕМ 30 ЛР кошница са пчелама.
013/627-467,
063/627-425.
(237887)
ЦИГЛА фасадна бела,
на палетама, 35 динара/комад. 013/631032. (238418)
ПЧЕЛЕ, друштва и
ројеви на ЛР рамовима. 063/396-640.
(238477)
БЕТОНСКИ блокови
за повољну, брзу
градњу. Квалитет,
превоз. Црепаја, „Луна Плус”, 069/275-7394. (237866)
ЛР КОШНИЦЕ или
делове појединчано,
продајем. 060/66079-60. (238628)
ПРОДАЈЕМ металне
цеви 6 м – 20 мм,
разне кутијасте профиле, различите дужине, арматуру фи
12 – 4 м. Тел.
063/355-932.
(238660)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво. 061/646-77-13.
(238643)
СВИЊЕ на продају.
064/193-88-49.
(238647)
ПРОДАЈЕМ кревет
самац 2 комада, 195
х 75, отворен; 125 х
75 затворен, 55 евра
по комаду. 064/66188-01. (238672)
ПРОДАЈЕМ телевизор, рисивер, скенер,
штампач, таблет, бежични телефон.
062/318-668. (23870)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно. 063/10778-66. (238764)

АГРЕГАТ хонда, црева за заливање, викенд плинске боце.
013/251-85-55,
062/600-365.
(238769)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6
кв, 150 евра.
064/176-89-44.
(238783)
ПРОДАЈЕМ улазна
врата 200 х 90, купатилска 200 х 60, ливене радијаторе
600/110, 50 чланка,
електрични котао 18
кв, пумпу трундфос
од 1 инч, машину за
љуштење кромпира,
машину за пеглање
веша. Тел. 064/16010-65. (238796)
ПРОДАЈЕМ метална
врата за гаражу 235 х
202 цм. 063/472-433.
(238820)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000, нова. 371568, 063/773-45-97.
(238835)
ВЕШ-МАШИНА горење, исправна и веома
очувана, 6.000 динара. 065/361-13-13.
(238849)
КОТАО там штадлер
35 , котао опоп чешки 25, одлични.
064/123-63-65.
(238877)
ПРОДАЈЕМ радијаторе, врата, даске, кауч. Тел. 061/634-3293. (238889)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, вешмашину, половне делове истих. 06412973-60, 013/346-790.
(238895)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ФРИЖИДЕР, 296 л,
веш-машине, комбиновани фрижидер, ТА
пећ 3.5 кв, угаона
гарнитура, телевизор
51 цм, тросед мојца,
француски лежај,
брачни кревет. Тел.
063/681-82-66.
(238912)
ПРОДАЈЕМ округлу
оградицу и љуљалицу
за бебе, ново, повољно. 063/690-269.
(4708)
ПРОДАЈЕМ нове кауче, бојлер, старинска
витрина, орман, радијатор, бибер цреп.
064/154-25-82.
(4708)
ПРОДАЈЕМ очуван
полован намештај,
повољно. Тел.
064/972-49-23.
(238946)
ДРВА за огрев, преостала, повољно.
064/122-69-78.
(238950)
БАЛИРАНА детелина
на продају. Мића,
Новосељански пут
175-б. 064/303-28-68.
(238980)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, фрижидере, старо гвожђе. 063/101-11-47,
064/158-44-10.
(237636)

КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре, ТА пећи и
остало покућство.
062/148-19-94.
(238705)
КУПУЈЕМ столове,
столице, кухињске
клупе, кухињске судопере, ТА пећи.
063/195-07-17.
(238673)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, старе каблове и
остали метални отпад. 060/521-93-40.
(238730)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(238991)
КУПУЈЕМ полован намештај и сво остало
покућство, договор.
Тел. 064/972-49-23.
(238946)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац,10
ари, Караула, Рибарска, власник. Тел:
063/606-270. (СМС)
КУЋА у Омољици,
120 м2, 9 ари плаца.
060/619-32-22,
064/200-02-09.
(238024)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(237065)

КУЋА, воћњак и помоћни објекти, околина „Малог раја”.
013/371-561,
063/360-165.
(237780)
ПРОДАЈЕМ плацеве,
повољно, у Баваништу код биљаре, вода, струја. 069/15196-21. (238255)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову на 29 ари.
371-274, 064/176-8852. (238347)
ВИКЕДНИЦА, Девојачки бунар, асфалт,
двојна, струја, вода,
купатило, сређена.
Повољно. 063/83250-97.
СТРОГИ центар, усељиво, могућност доградње, плац 6,5 ари.
063/305-891.
(238275)
ПРОДАЈЕМ градско
грађевинско земљиште са објектима 54 х
200 м, ограђено, на
асфалту. Међународни пут Панчево-Вршац, погодно за више
намена. 066/385-289,
063/385-289 (238502)
КУЋА, Банатски Брестовац, 100 м2, окућница, помоћни објекат, амбар. Тел.
062/140-32-36,
065/372-28-00.
(238629)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан.
062/655-244.
(238651)
ПРОДАЈЕМ викендицу на Белој стени.
063/276-525.
(236658)
ПРОДАЈЕМ башту 20
ари, дозвољена градња, код „Млекаре”.
060/484-58-07. (238)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, грејање,
ПВЦ, гаража, повољно. Тел. 064/124-4815. (238642)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(238676)

ОГЛАСИ

ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до
асфалта, трофазна,
бунар, воће.
064/493-00-47.
(238679)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 8 ари, Козарачки просек. Тел.
060/601-60-23.
(238686)
БАШТА 28 ари, Јабучки пут, објекат,
воћњак, грађевинска
зона, повољно.
069/448-68-78.
(238692)
СТРЕЛИШТЕ, нова
укровљена кућа 155
м2 бруто, саграђена
од првокласних материјала, на ограђеном
плацу од 4,13 ари,
екстра локација у самом насељу, власник
1/1, грађ. дозвола,
одличан пројекат.
063/637-673.
(238684)
ПРОДАЈЕМ две куће
у Тополи са помоћним објектима. Тел.
бр. 064/982-45-50.
(237684(
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за село у Опову
и Ковачици.
061/156-70-52.
(238695)
НА ПРОДАЈУ плац 31
ар, викенд насеље
пре Долова, повољно.
060/022-60-45.
(238699)
ПЛАЦ на продају у
Старчеву, 9 ари, вода, ограђен, идеалан
за изградњу куће.
060/022-60-45.
(238699)
ПРОДАЈЕМ сређену
кућу са локалом у
Максима Горког, 300
м2. 064/856-60-00.
(238719)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут 70 м2, 22 ара,
29.000; Баваништански 50 м2, 10 ари,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4
ара, сређена, усељива, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
ЦЕНТАР, 140 м2, 3
ара, 50.000; Котеж 2,
220 м2, 3 ара, 85.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
ЦЕНТАР, 5,5 ари, 140
м2, фронт 18 м,
85.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
ГОРЊИ град, 40 м2, 2
ара + 30 м2 помоћни
објекат, укњижено,
18.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Сибници на 5 ари
плаца или мењам за
стан без грејања.
060/430-01-53.
(238760)
СТАРА кућа са плацем 30 ари, Банатско
Ново Село.
063/863-80-15.
(238761)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(238740)
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НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викендица 25 м2,
помоћне просторије
64 м2, све легализовано, на 14 ари воћњака и баште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(238757)
КУЋА 80 м2 са помоћним просторијама на
плацу 20 ари, излази
на насип ДТД, чесма
у дворишту, бунар,
стртуја, вода. Намештена, бела техника
нова електролукс,
13.000 евра.
064/498-21-89,
+46737-65-08-27
nikita_gadji@hotmail.com
(238772)
ПРОДАЈЕМ 9 ари баште на Баваништанском путу, на старој
кривини за Долово.
065/405-35-57.
(238776)
КУЋА на продају на
Тесли. Може замена
за стан уз доплату.
Тел. 063/849-94-07.
(238781)
КУЋА на продају 150
м2, гаража, 15 ари
плаца. 061/184-53-53.
(238792)

ПРОДАЈЕМ плац 15
ари, Кудељарски насип, грађевинско земљиште. 069/326-1071. (238751)
ПРОДАЈЕМ куће, станове на свим локацијама, повољно. „Весна 2”, 066/937-0013. (238802)
ГРАЂЕВИНСКИ плац
22 ара, шири центар.
063/389-962.
(2388049
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, са
воћњаком, Војловица,
легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(238814)
КУЋА, 120 м2,
ПР+ПО, на 5 ари,
Преспанска 15, власник, укњижено.
063/307-674.
(238830)

СИБНИЦА, нова трособна кућа, трофазна, изолација, плац
10 ари, ограђен,
35.000 евра, замена.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(238818)
ЈАБУКА, кућа 100 м2,
приземна, власник,
усељива.
064/412-95-88.
(238799)
ПРОДАЈЕМ 120 ари
грађевинског плаца,
ширина до асфалта
34 метра, на Баваништанском путу код
„Нинић” млина.
063/389-974.
(328852)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
кућу на Јабучком путу. Тел. 065/219-1422, 060/348-19-88.
(238854)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, могућ сваки
договор, 29.000 евра.
064/902-28-80.
(238873)

СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара плаца,
23.000. (49),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
ВОЈЛОВИЦА, 139 м2
+ локал, 7, 29 ари,
33.000. (49), „Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
ТЕСЛА, прелепа вила,
178 м2, 5,5 ари,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)
КУЋА за рушење код
Горње цркве, 5 ари,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)
ШИРИ центар, кућа
за бизнис, 550 м2, 10
ари, 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (238883)

КУЋА, 50 м2 на 9 ари
плаца са грађевинском дозволом, Пелистерска, Новосељански пут.
065/410-97-34.
(238980)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији, за бизнис и становање.
063/329-464,
066/001-050.
(238983)
НОВА кућа, Караула,
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(4708)

СКАДАРСКА, почетак, кућа 45 м2, 7,5
ари, 30.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(238883)
ТОПОЛА, 150 м2, три
стамбене јединице, 9
ари, сређена, 34.000,
договор. (336),
„Олимп”,
063/274-951.
(238897)
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, дозвољена градња, повољно. 063/756-0604. (238907)
ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Преспанска улица, Новосељански
пут. 064/131-42-02.
(238905)
КУДЕЉАРАЦ, породични објекат, плац 5
ари, 29.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(238305)
СТАРА КОЗАРАЧКА,
80 м2, плац 6.5 ари,
25.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(238305)

СТАРА МИСА, кућа
300 м2,м 6 ари, одлична, 66.000.
(238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(238926)

ПРОДАЈЕМ плацеве:
6,2 ара, 4,7 ара и 9.4
ара, код старе предвојничке обуке, Баваништански пут.
066/312-882. (23896)
ПРОДАЈЕМ КУЋУ у
Банатском Брестовцу.
065/872-50-87.
(238966)
КОМФОРНА кућа, гаража, помоћни објекти, воћњак, башта, 20
ари. Пелистерска 18е. 065/251-56-89.
(238969)

ТЕСЛА, кућа 120 м2, 4
ара, 60.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(238926)
ТЕСЛА, нова кућа,
130 м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(238926)
МАРГИТА, две куће
на углу, 150 м2, 3,3
ара, укњижено,
50.000. 061/180-1441. (4708)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ,
кућа преправљена у
два локала, дворишни
стан, 2 ара, само
52.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(238926)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТРОГИ центар, станови: 55 м2, две терасе, 35.000; 170 м2 +
30 м2, договор, први
спрат. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(238818)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ 20 ари
грађевинског земљишта на Скробари.
060/144-25-06.
(238945)

ТЕСЛА, 34 м2, једноипособан са кухињом,
реновиран, 23.500; 45
м2, двособан, 23.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
КОТЕЖ, 58 м2, двоипособан, сређен,
34.500; 83 м2, троипособан, 48.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(238727)
ТЕСЛА, 41 м2, једноипособан, 27.000; Миса, нов, 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(238801)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
22.000, једнособан,
21.500. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(238801)
МИСА, 146 м2, трособан, 38.000; двособан, нов, 30.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(238801)

ДВОСОБАН, Нови
свет, 55 м2, ЦГ,
32.000, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(238818)
СТАН, Стрелиште,
53 м2, Ул. 7. јула,
50 м2, са двориштем.
064/317-36-31.
(238823)
ШИРИ центар, нови,
укњижени станови:
48 м2 и 28 м2, власник. 063/208-352.
(238857)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, VII спрат,
реновиран, 24.000
евра. 063/868-02-06.
(238860)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, 52 м2, Тесла за
сличну квадратуру,
Панчево.
063/864-77-64.
(238861)
ПРОДАЈЕМ стан 52
м2, Котеж 2,
власник.
062/445-614, вреди
погледати.
(238840)

ЦЕНТАР, стан 42 м2 и
локал 18 м2, повезани. 063/389-972.
(238804)
ДВОИПОСОБАН
стан, 78 м2, Стрeлиште, IV спрат, лифт,
ЦГ, интерфон, рампа
за колица.
062/770-540. (23880)
СОДАРА, двособан,
52 м2, комплетно реновиран, 26.500 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238813)
КОТЕЖ 1, једнособан, 30 м2, ЦГ, I, сређен, 22.500. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238813)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, двособан, II,
етажно грејање.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238813)
КОТЕЖ, станови у
приземљу, тераса, од
29.000 до 33.000.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(238818)
ТЕСЛА, двоипособан,
две терасе, алу-столарија, ЕГ, IV спрат,
36.000. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(238818)

СТРЕЛИШТЕ, трособан 66 м2, са терасом
+ остава + подрум,
VI спрат, ЦГ, алу-столарија, комплетно
сређен, укњижен,
31.000, договор.
064/613-24-28.
(238845)
КОТЕЖ, двоипособан, 66 м2, 35.000;
једноипособан, 38 м2,
29.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
СТРОГИ центар, једноипособна, 47 м2,
22.000; гарсоњера, 28
м2, III, 19.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, приземље, двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2,
47.000; 58 м2,
30.500; двособан,
63 м2, 31.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребне
куће и станови на бољим локацијама.
(238), 064/668-89-15.
(238926)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан
стан са даљинским
грејањем, лифтом,
прелепим погледом
на Тамиш. 063/78698-86. (238240)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323584. (234515)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, сређен, 80 м2,
власник. 013/331079, 063/770-45-55.
(237463)
САЛОНСКИ стан, Првомајска, 98 м2, сређен, гаража, подрум.
064/153-14-03.
(236974)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 44 м2, ТA,
II, Стрелиште.
069/304-78-85.
(237758)
НОВА МИСА, трособан, 85 м2, ЦГ, може
замена за мањи.
064/134-06-30.
(237923)
ПРОДАЈЕМ стан у Тополи, 60 м2, 22.000
евра. 069/663-773.
(237854)
ПРОДАЈЕМ хитно
потпуно сређен, неусељен стан, Тесла, 52
м2, 25.000 евра.
064/444-42-90.
(238302)
ЦЕНТАР, нов неусељен стан, 37 + 12 м2.
063/208-352.
(238630)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1 или мењам за Врњачку Бању. 064/235-69-32.
(238678)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Тесли,
без посредника.
062/960-82-46.
(238687)
КОТЕЖ 1, продајем
једноипособан и двоипособан стан са ЦГ.
064/133-54-18.
(238702)
ЦЕНТАР, стан до улице, 50 м2, 19.500; 40
м2, једноипособан,
нов, 28.000. „Гоца”,
063899-77-00.
(238727)
ЦЕНТАР, 60 м2, I,
39.000; 74 м2, трособан, 47.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
двособан, 22.500; 39
м2, једнособан,
22.000; 58 м2, двоипособан, 29.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(238727)
ЦЕНТАР, 30 м2, нов,
21.000; 17 м2, 14.000;
28 м2, 19.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238727)

СТАН 84 м2, VI спрат,
Котеж 2, без посредника. 065/398-98-99.
(238863)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
код школе „Свети
Сава” гарсоњере, једнособне и двособне
станове. Може и замена за пољопривредно земљиште.
062/208-828.
СОДАРА, леп двособан, 53 м2, I, ЦГ,
31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)

МИЛЕТИЋЕВА, новија зграда, једноипособан, 44 + 15 м2 + тераса, ПР, гаража,
39.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
продајем/издајем
стан 27 м2, у приземљу новије зграде,
близу хотела „Брезе”,
власник. 062/303794. (238915)
ТЕСЛА, Нови свет, 60
м2, I, ЦГ. 064/210-6912. (2388929
ТЕСЛА, двособан, 54
м2, III, ЦГ, лифт,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
351-061, 063/274951. (238897)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, лифт,
30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 351-061,
064/234-36-01.
(238897)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35 м2, ВП, ЦГ,
усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
351-061, 063/494898. (238897)
ТЕСЛА, трособан,
новоградња, 68 м2,
III, ЦГ, усељив,
47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(238897)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, ЦГ, 40.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(238897)
НАЈПОВОЉНИЈИ станови и куће на свим
локацијама. Агенција
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(238901)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66 м2, ЦГ,
40.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(23851)

ДВОИПОСОБАН
стан, 58 м2, етажно
грејање, продајем.
060/333-56-41.
(238904)
ЦЕНТАР, 2.0, I, 54,
35.000; Котеж 2, 2.0,
28.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(238914)
СОДАРА, 1.0, ТА,
22.000; Маргита, 60,
13.000; Стрелиште,
2.5, ЦГ, 29.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(238914)
МИСА, 38 м2, ПР,
25.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(4708)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 59 м2, сређен, I
спрат, лифт, ЦГ, власник, 36.500.
060/800-50-12,
064/217-79-00.
(4708)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
II, 30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(4708)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
VI, 32.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(4708)
КОТЕЖ 1, 57 м2 + тераса, ВП, комплетно
реновиран, прелеп,
власник. 065/443-3777, 065/337-18-69.
(4708)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан 55 м2, Стари Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(4708)
ТЕСЛА, 50 м2, двособан, нов, 15.000 евра,
IV спрат. 061/180-1441. (4708)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17 м2, II, 12.800.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(238926)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(238926)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(238926)

КОТЕЖ 1, трособан,
66 м2, ВПР, две терасе, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(238926)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, I, сређен,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(238926)
ТЕСЛА, једноипособан, 42 м2, III, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(238926)
ТЕСЛА, једноипособан, 47 м2, 23.500.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(238926)
КОТЕЖ 1, двособан,
I, 50 м2, ТА, 24.500.
(320), „Премиер”.
063/800-44-30.
(238941)
ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 56 м2, ЦГ,
32.000. (320), „Премиер”.
063/800-44-30.
(238941)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
23.500. (320), „Премиер”.
063/800-44-30.
(238941)
СТАН, 52 м2, на Миси, саграђен 2010,
две терасе.
066/915-17-16.
(238951)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, Максима
Горког 58-ц, звати после 16 сати.
062/850-94-52.
(238959)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 54 м2, IV
спрат, без посредника, 31.000 евра.
013/321-841.
(238971)
ТЕСЛА, двособан
стан, I спрат, 53 м2,
ЦГ, тераса, подрум,
одлично место.
062/112-33-70.
(238961)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
дворишни стан, 40 м2.
064/413-61-65, 25213-66.
(238968)

ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/301-150

Петак, 14. април 2017.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(238875)
Агенција „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купује
стан ниже спратности
до 35.000 евра. 345534, 064/246-05-71.
(238818)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине”
(636), потребан мањи
двособан стан, локација Содара, центар,
Тесла од 1. до 3.
спрата. Кеш исплата.
069/196-96-05. (4708)
КУПУЈЕМ гарсоњеру
на Котежу 1, до трећег спрата, „Тесла некретнине, 064/66889-15. (238926)

БЕЗ посредника купујем двоипособан или
трособан стан на Тесли са ЦГ. 061/61721-09. (4708)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ нов двособан комфоран стан,
зграда, II, нова Миса.
063/801-09-85.
(238546)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту и центру.
060/721-21-04.
(238682)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Милоша Обреновића
61, сутерен, преко пута Фабрике сијалица
„Тесла”, етажно грејање, 100 евра + три
депозита, намештен.
064/651-16-47.
(238292)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ, I
спрат, Содара.
060/051-02-44.
(238189)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште.
320-847.
(238299)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни намештен
стан. 064/844-43-19.
(238303)
СТАН за издавање,
посебан улаз, централно грејање, 30 м2,
нова Миса.
064/248-94-34.
(238656)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж 1. 064/214-41-79.
(238667)
ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан,
без грејања. 061/17360-35. (238663)
КОД „Авива” комплетно намештен једнособан стан, од 1.
маја. 062/361-676.
(238670)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште.
320-847. (238713)
ИЗДАЈЕМ на Стрелишту празан двособан
стан Тел. 064/493-0055. (238716)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан на
Котежу 2.
060/140-39-79,
066/006-584.
(238725)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру од 25 м2,
на Котежу 1.
064/184-87-50.
(238761)
ПРОДАЈЕМ стан, може замена. Војловица, Кудељарац, договор, хитно.
064/130-27-34.
(238744)
ИЗДАЈЕМ ненамештен једнособан стан
на Содари. 062/87362-98. (238755)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
063/199-24-05.
(238757)
ИЗДАЈЕМ сређену
гарсоњеру, 22 м2, Котеж 2, на дуже.
064/536-91-89,
062/577-553.
(238765)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, са грејањем, на Тесли. Тел.
064/224-89-60.
(2387744)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан, 35 м2 на Кеју.
Тел. 063/277-407.
(238831)
МАЊИ стан издајем.
065/447-79-69.
(238853)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, на Стрелишту,
VII спрат, реновиран,
100 евра.
063/868-02-06.
(238860)
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ТРОСОБАН стан,
зграда, центар, 63 м2,
градско грејање, реновиран. Александар.
064/970-37-91.
(238874)
ИЗДАЈЕМ на Стрелишту, полунамештену
гарсоњеру, обавезан
депозит. 063/617-421.
(238878)
ИЗДАЈЕМ потпуно
намештен трособан
стан са гаражом у новој згради, Тесла, 300
фиксно. 063/255-186.
(238869)
ИЗДАЈЕМ трособан
намештен стан на Котежу 1, 120 евра.
064/145-55-09.
(238870)
ЗГРАДА, издајем намештен двособан
стан, нова Миса, клима, кабловска.
064/231-23-59.
(238886)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни намештен
стан. 064/844-43-19.
(2388887)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан код
Базена, од 1. маја.
060/132-00-85.
(238880)
МИСА, издајем мањи
приземан стан самцу,
самцима, намештен.
063/154-94-11,
063/171-96-16.
(4708)
ЗА ИЗДАВАЊЕ, Котеж 1, 40 м2, II спрат,
намештен. 060/38618-11. (4708)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан, ЦГ, Котеж 2.
Тел. 060/372-03-02.
(4708)
СОБУ издајем запосленом самцу или
пензионеру, центар
града. 062/377-345,
065/416-49-78.
(4708)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(238943)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код
Хотела „Тамиш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(238979)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда, 14 м2,
13.000 евра.
069/663-773.
(237854)
СТРОГИ центар, одличне могућности,
100 и 50 м2, у приземљу. 063/305-891.
(238277)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
(238731)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, до улице излог,
центар. 063/314-803.
(238735)
ИЗДАЈЕМ локал од 39
м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (238685)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру .
063/825-83-25.
(238691)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, центар,
сређен. 064/959-9883. (238709)
ИЗДАЈЕМ разрађен и
опремљен фризерски
салон. 066/210-012.
(238714)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2
у Максима Горког 92,
могућност куповине.
064/856-60-00.
(238719)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал „Трубач” осамнаест квадрата, први
спрат. 063/856-74-02.
(238770)
ЛОКАЛ за издавање
230 + 50 м2, у Качареву, за све намене.
066/601-27-99,
062/379-258.
(238787)
ИЗДАЈЕМ локал 18 м2
на Зеленој пијаци,
главни пролаз.
064/140-88-36.
(238782)
ПРОДАЈЕМ локал,
центар, 96 м2, повољно, договор. 064/32948-40. (238788)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(238794)
ИЗДАЈЕМ локал,
Жарка Зрењанина,
22 м2. 064/211-50-59.

ИЗДАЈЕМ локал 110
м2, магацин 100 м2 и
канцеларијски простор. АЦ „Звезда”,
С. Шупљикца 88.
063/278-250.
(238797)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2
у пролазу и канцеларија 25 м2. Војводе
Путника 29.
063/278-250.
(238797)
ЛОКАЛ 40 м2, ТЦ
Змај Јовина, први до
Његошеве, сређен, са
два тоалета.
064/963-60-06.
(238984)
ЛОКАЛ за издавање у
строгом центру града,
Пивница.
065/202-63-81,
064/668-87-38.
(4708)
ЦЕНТАР, локал 44 м2,
два мокра чвора.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238812)
ЛОКАЛ повољно издајем, центар, 43 м2,
Светог Саве 29, салонски, висина 3.40
м, излог, роло, аларм,
клима, бесплатан
паркинг, споредни
улаз.
Тел. 063/892-67-31,
064/143-91-40.
(238812)

ПРОДАЈЕМ ћевабџиницу „016”, локал је у
закупу. 063/858-4850. (238815)
ИЗДАЈЕМ повољно
локал на Баваништанском путу, погодан за све врсте радионица или ауто-перионицу. 060/518-9580. (238862)
ИЗДАЈЕМ локал, одлична локација, од 1.
маја слободан.
063/217-130.
(238878)
ИЗДАЈЕМ локал у самом центру Старчева.
631-205, 063/777-2746. (238865)
ЛОКАЛ, 30 м2, два
улична излога, строги
центар, издајем.
066/344-033.
(238916)
ИЗДАЈЕМ локал 45
м2, Милоша Обренолвића 27, Панчево.
063/854-20-22.
(238978)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством. 069/301-17-00.
(СМС)
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ПОСАО
ПОНУДА

ФРИЗЕР и масер са
искуством потребни
салону „Beauty Design” 064/155-70-57.
(СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(237531)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем, локал у центру.
063/834-88-10.
(237531)
ПОТРЕБНА радница у
слот клубу „Kentucky”. 064/898-9889. (238631)
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за рад на индустријским шиваћим
машинама. Тел.
069/238-07-65.
(238795)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер са искуством фризерском
салону „Ружа”.
063/803-59-42.
(238062)
КУВАР потребан ресторану.
064/126-83-53.
(238688)
КОНОБАР/ИЦА потребан/на Бистроу.
064/126-83-53.
(238688)
ПОТРЕБНИ: аниматор и конобар за рад
у играоници „Острво
са благом”, Милоша
Обреновића 12, Авив
парк”. 062/333-502.
(238728)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице за
прављење сендвича,
палачинака и пица.
Неопходно је да сте
одговорни, вредни,
љубазни, толерантни
и уредни. 063/82087-61. (238698)
АУТОПЕРИНИЦИ потребан радник. Моше
Пијаде 86, Flash VB.
063/865-27-76.
(238756)

АУТО-ЦЕНТАР „Љубичић” потражује
мајсторе и ученике.
013/344-011,
063/372-231. (23871)
ПОРЕБНА радница за
рад за роштиљем на
ћумур и помоћна
радница у кухињи,
СТР „Идеал”.
063/855-65-56. (231)
ПОТРЕБНА радница
за рад у пицерији.
065/512-13-91.

ПОТРЕБАН столар.
063/389-972,
013/312-729.
(2388049)
ПОТРЕБАН радник за
израду и монтажу
ПВЦ столарије.
063/389-972,
013/312-729.
(238804)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
061/631-99-26.
(238851)

ПОТРЕБНИ молери,
гипсари, фасадери за
стлани радни
однос. 065/228-78-66
или
entercentar@gmail.com

(238817)
БИФЕ код „Топића” у
Банатском Новом Селу потребан конобар.
Тел. 062/616-396.
(238824)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи радника са искуством.
061/808-68-25.
(238828)
ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафани,
до 35 година.
063/525-115.
(238833)
ПОТРЕБАН пица-мајстор за рад у пекари.
062/301-022.
(238956)

ТРАНСПРОТНОМ
предузећу потребан
диспечер. Услови:
ССС, енглески језик,
рад на рачунару. Пожељно познавање
шпанског, италијанског или немачког језика. CV послати на:
svetlana.flamengo@
gmail.com
064/214-33-92.
ПОТРЕБНА радница
за рад у пекари.
062/301-022.

Петак, 14. април 2017.

ПОСАО
ПОНУДА

ФРИЗЕРСКОМ салону потребни мушкоженски фризери. Тел.
061/320-68-38,
061/201-93-52.
(238884)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Studio NN” потребан фризер. Позвати
на 060/033-57-08 или
013/335-708.
(238940)
ПОТРЕБНА радница
за рад у цвећари, са
искуством, „Авив
парк”. 062/222-827.
(238957)

ПОТРЕБАН возач за
превоз пецива у пекари. Звати од 16 до 20
сати.
Тел. 065/555-94-44.
(238973)
ПОТРЕБАН домар-чувар на спортским теренима, дневница
700 динара.
060/362-22-02, звати
до 16 до 20 сати.
(238974)
ПОТРЕБНИ озбиљни
радници за рад у башти. 065/410-97-34.
(238980)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ТРАЖИМ повремени
посао, 28 година,
Б,Ц и Е категорија.
064/952-17-96.
(СМС)
ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(236053)
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СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, попуст
ванградске, могућност радника.
064/482-65-53.
(237907)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(236068)
ЧАСОВИ хемије за
основце и средњошколце. Милица,
065/474-13-33.
(238227)
БАШТЕ култивирам и
орем. 063/855-92-70.
(238466)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(238252)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(238370)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(238331)

ИЗВОЂЕЊЕ/одржавање свих врста централног грејања, гасно, електро, ЦО2,
бакар заваривања,
водовод, канализација. 064/660-08-31.
(238559)
КУПАЊЕ старих и болесних лица у поподневним сатима. 377321, 063/234-857.
(238602)
НЕГА старих и болесних лица. Тел.
064/384-53-92. (238)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(238700)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, тражим посао.
013/310-741,
064/174-03-23.
(238712)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери. Уграђујем, поправљам,
гуртне.
064/181-25-00.
(238696)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља старе, повољно.
060/521-93-40.
(238730)
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ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ српског за
основце и средњошколце, припрема
пријемних и контролних. 063/737-63-96.
(238879)
ПОСТАВКА гипса,
глетовање, кречење,
повољно.
061/625-97-90.
(238730)
ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ радови, спуштени плафони, глетовање, кречење, повољно.
060/521-93-40.
(238730)
ДАЈЕМ часове клавира и солфеђа.
069/235-70-31.
(238731)
МАСАЖА, терапеутска, парцијална, релакс, педикир, урасли
нокти, курје очи.
061/308-95-86.
(238733)
ПЕКАР на пећи и пекар за хлеб, сомуне,
пециво. 064/120-0942. (238736)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/86580-74. (238762)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43.
(238750)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање.
061/314-90-18,
601-892. (238734)
КОСИМ траву тримером – баште и дворишта, врло повољно.
061/683-67-48,
064/438-12-46,
Зоран. (238768)
ПОТРЕБАН комерцијалиста са искуством
за рад у штампарији.
Alkan.stampa@
gmail.com (238784)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике,
повољно, центар.
343-370. (238785)
СРПСКИ, часови за
основе, средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.
(238783)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, преправке
– славине, купатила,
одгушења канализације одмах.
061/193-00-09.
(238841)

ОГЛАСИ

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(238848)
ЕЛЕКТРИЧАР.
063/898-68-77.
(238843)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих цеви, уградња нових цеви, повољно.
063/812-48-62.
(238871)
КЕРАМИЧАР, уградња свих врста плочица. Буца,
063/372-102.
(238864)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2 кубика. 065/334-23-38.
(238895)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ-АЛУ столарију,
комарници, венецијанери, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(238896)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде,
гипс, повољно,
пензонерима попуст.
061/626-54-06.
(238898)

marketing@pancevac-online.rs

MATEMATИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(238911)
ВИДЕО-НАДЗОР и
аларме, уграђујем.
Надгледање преко
интернета, на телефону, рачунару.
064/134-30-18.
(238909)
НЕГА старих и болесних (терапије, превијања, катетери...),
медицинске сестре са
искуством. 060/06761-05. (238906)
ЧАСОВИ енглеског,
шпанског и српског
језика, основцима,
повољно. Тел.
069/121-29-97.
(238903)
КЛИМЕ и електроинсталације, сервис и
уградња, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(4708)
ПАРКЕТАР, поставка,
хобловање, фуговање, лакирање паркета, поставка ламината. 060/476-81-55.
(238442)
ДРВОСЕЧА исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(238435)
КОШЕЊЕ тримером
корова, трава, обарање стабала, ископи,
рушења, итд.
060/035-47-40.
(238950)
РАДИМО све физичке послове: рушења
кућа, разбијање бетона, утовари, кошење
плацева, одношење
ствари.
064/122-69-78.
(238950)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно
и повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(238955)
РУШИМ објекте ручно или машински са
одвозом шута, могућ
договор за материјал.
069/716-463.
(238960)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар,
селидбе, сечење/цепање дрва, копање,
кошење, чишћење,
рушење, лупање бетона. Дејан. 061/62614-50. (238967)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(238962)
КОШЕЊЕ траве, шишање ограде, ваш
приватни баштован.
Тел. 069/130-35-91.
(238987)
РАДИМ све физичке
послове. 064/144-3765. (238985)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером и косачицом, чишћење тавана,
подрума. Могућност
одвоза. 061/612-1450. (238399)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО. Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
(238245)

ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак, сејанац, ризла, услуга
вибро плочом.
063/246-368.

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар.
063/246-368.
(237461)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз
шута малим и великим кипером.
064/648-24-50.
(236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката, утовар шута, разбијање бетона.
063/218-894.
(236933)
ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак, сејанац, ризла, услуга
вибро плочом.
063/246-368.

КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(236933)
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена.
063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини, сечење дрвећа, вађење
пањева. 063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
(236933)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на
свим теренима, до 10
тона. 063/218-894.
(236933)

Петак, 14. април 2017.

СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 063/278-117,
РУШЕЊЕ објеката, се- 064/176-91-85.
чење и разбијање бе- (238497)
тона, утовар шута,
СЕЛИДБЕ, 1.300 дипревоз материјала.
нара, превоз робе са
064/668-97-86.
радницима. Попуст на
(236933)
ванградске. 063/17477-69. (238739)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, повољно,
пензионерима попуст.
061/141-38-02,
013/210-44-74.
(238745)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираКРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрве- че, мешалице за бећа, чишћење плацева, тон. 064/351-11-73.
(238677)
вађење пањева.
064/668-97-86.
МОЛЕРАЈ, глетовање,
(236933)
кречење, фарбање
столарије, гипс, пензионерима попуст.
KIZZA – истовар/уто- 013/235-78-82,
вар робе виљушкари- 062/856-64-94.
ма, превоз шљунка,
(238686)
песка, сејанца, ризле,
рушење објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона,
насипање и набијање
терена.
064/668-97-86.
(236933)

ОГЛАСИ
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УСЛУГЕ

ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/77124-16. (237632)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
КАМИОНСКИ превоз 061/348-20-00.
(238724)
до два кубика, шљунак, сејанац, шут.
СЕРВИС телевизора,
062/355-154, 066/355- продаја половних, ау154. (236557)
то-електричар, појаПАРКЕТ, уградња, хо- чавање, сервис ЦО2
бловање старог парке- апарата. 063/800-0196. (238810)
та и лакирање. Дебељача. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(236752)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (238146)
ИСПРАВЉАМ алуфелне. Панчево. Радничка 1-а. 063/240591. (237905)
ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање. Панчево, Радничка 1-а.
063/240-591. (237905)

РАЗБИЈАЊЕ бетона,
израда паркинга, рушење објеката, одвоз
шута, ископ. 063/246368.

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(237461)
„ПЕРФЕКТ”, демит фасада, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, кровови. 063/122-14-39.

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(238822)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(238836)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић.
(238855)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе у Србији и иностранству са радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење станова, однос непотребних ствари, од 0 – 24
сата. 064/047-55-55.

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: сејанац, песак, шљунак, туцаник
одвозим. 064/354-6994. (238881)
ПРЕВОЗ шљунка, песка, ризле и житарица
са кипер кадом. Фирма Milanale. 061/61772-63. (238968)

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС”, бр.
50/2011), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017, Градоначелник града Панчева расписује

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

КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти чији се садржај односи на унапређење положаја
и квалитета живота младих, задовољавање потреба
младих и решавање специфичних проблема младих,
према конкурсним задацима у оквиру приоритетних
области Стратегијe бриге о младима града Панчева
2014-2017.
Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.
Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 3.
новембра 2017. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.
Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2017. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31.
јануара 2018. године.
Информација о Конкурсу ће бити објављена на
званичној интернет презентацији града Панчева
www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу
се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева (Трг краља
Петра I, спрат II, канцеларија 204 - Канцеларија за
младе), или са интернет презентације www.pancevo.rs
. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-907 и 013/308-753 или мејла
kancelarijazamlade@pancevo.rs.
Предлози програма/пројеката достављају се
обавезно:
- у електронској форми (на диску или путем мејла
kancelarijazamlade@pancevo.rs) и
- у штампаној форми (1 примерак), у Услужном
центру града Панчева, у затвореној коверти са назнаком: Пријава на К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
Град Панчево/Градска управа града Панчева/Трг Краља Петра I број 2-4/26 000 Панчево
Секретаријат за јавне службе и социјална питања/Канцеларија за младе (канцеларија број 204)
НЕ ОТВАРАТИ!
Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 25.04.2017. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 12.00 сати.

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za sledeće radno
mesto:
Rukovodioca Službe računovodstvenih poslova
Opis posla:
- Rukovođenje poslovima službe u okviru Almex grupacije
- Kontrola kompletne finansijske dokumentacije
- Knjigovodstvena evidencija svih poslovnih promena u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama
- Obračun proizvodnje
- Obračun poreza na dodatu vrednost i priprema odgovarajućih poreskih evidencija
- Obračun poreza na imovinu i izrada odgovarajuće poreske
prijave
- Samostalna izrada godišnjih finansijskih izveštaja
- Obračun poreza na dobit
- Saradnja sa poreskim organima
- Saradnja sa revizorima
Uslovi:
- Viša ili visoka stručna sprema ekonomskog usmerenja
- Minimum 5 godine relevantnog radnog iskustva
- Samostalnost u radu
Mail adresa na koju možete slati CV je zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 19. 05. 2017. godine.

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za sledeća
radna mesta:
Direktor ratarske proizvodnje
1 izvršilac
Opis posla:
· Organizacija proizvodnje u ratarstvu
· Koordinacija ratarske proizvodnje između poljoprivrednih gazdinstava u okviru sistema
· Brine o pravilnoj primeni agrotehničkih mera i optimalnom iskorišćenju radnog vremena u procesu poljoprivredne proizvodnje
· Izrada periodičnih izveštaja o radu i rezultatima
Uslovi:
· VI-VII stepen stručne spreme (poljoprivredne struke
– ratarstvo)
· Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
· Poznavanje rada na računaru, MS Office
· Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
Mail adresa na koju možete slati CV je
zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 25. 04. 2017. godine.
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Петак, 14. април 2017.

УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(238977)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање тепиха, довоз-одвоз. 066/001050, 063/329-464.
(238983)
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.selidbepancevoboris.ser.rs. (238764)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(238764)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(238764)
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.selidbepancevoboris.ser.rs. (238764)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (238764)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(238764)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

РАЗНО

ИНОСТРАНОМ пензионеру, 67 година,
потребна жена за помоћ у кући. Стан,
храна, плата по договору. 061/245-16-21.
(237798)
ОГЛАШАВАМ неважећом диплому на
име Ружица Петрић,
1988. годиште, Народног универзитета
„Светозар Марковић”, Београд.
(238662)
НЕМАЧКИ пензионер
из Банатског Новог
Села тражи поштену
слободну жену до 65
година, за помоћ у
кући, могућ брак.
063/196-52-21.
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску аутобуску
карту АТП-а на име
Наум Бибовски.
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати
од 21 сат. 013/352203. (238913)

Општа болница Панчево, у складу са одлуком Управног одбора број 01-01/17-44-4т, од 7. 04. 2017. године,
расписује

ОГЛАС
Stari Tamiš A.D. Pančevo raspisuje konkurs za
sledeće radno mesto:

TEHNOLOG
1 izvršilac
Opis posla:
· Vođenje tehnološkog procesa u klanici
· Analiza podataka i izvođenje zaključka
· Vođenje propisanih evidencija
· Osiguravanje higijenskih uslova proizvodnje
· Održavanje kvalitetne komunikacije i saradnje
sa kupcima
· Sprovođenje mera zaštite na radu u proizvodnji
Potrebne kvalifikacije:
· VSS, VII/1 stepen stručne spreme, Poljoprivredni fakultet –prehrambena tehnologija ili Tehnološko-metalurški fakultet
· Znanje engleskog jezika
· Prethodno radno iskustvo nije neophodno
Veštine:
· Odgovornost
· Samostalnost u donošenju odluka
· Sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
Konkurs je otvoren do 01. 05. 2017. godine

10. априла 2017, у 76. години, престало је да куца велико и племенито срце нашег вољеног

ТУРИЗАМ

ВРЊАЧКА БАЊА, издавање апартмана.
062/122-15-06.
Зоран. (238976)

НЕРАДНИ ДАНИ ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

за продају расходованог возила путем прикупљања
писмених понуда, и то
„Citroen Jumper”, година производње 1998.
– пређена километража 280.000 км, нерегистровано
Почетна цена за возило износи 80.000 динара, без
ПДВ-а који пада на терет купца.
Рок за достављање понуда је 20. 04. 2017. године у
12.30.
Понуде се достављају на адресу – Општа болница
Панчево, 26000 Панчево, ул. Милоша Требињца бр.11
или непосредном предајом на писарници Опште болнице Панчево, Панчево, ул. Милоша Требињца бр.11 у
затвореној коверти са назнаком – „понуда за куповину
возила – не отварати”.
Разгледање возила је могуће 18. 04. 2017. и 19. 04.
2017. године од 10 до 12 сати на адреси – Општа болница Панчево, Панчево, ул. Милоша Требињца бр.11.
Контакт особа је Зоран Плавшић, телефон
062/806-92-36.
Право учешћа и општи услови:
Право учешћа имају домаћа и страна правна и физичка лица.
Возило се продаје у виђеном стању, без права накнадних приговора.
Заинтересована лица су обавезна да уплате депозит у износу од 8.000 динара на рачун број 840794667-96, сврха уплате: депозит.
Рок за повраћај депозита уплаћених на рачун је
најдуже 5 дана од дана спровођења јавног отварања
писмених понуда.
У случају да понуђач који је дао најповољнију понуду одустане од куповине, исти нема право на повраћај депозита.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

ПАНЧЕВАЦ

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

Обавештавамо све кориснике наших услуга да благајна и маркетинг „Панчевца” неће радити током

НИКОЛЕ МИЛУТИНОВИЋА
Сахрана је обављена 12. априла на старчевачком
православном гробљу.
Последњи поздрав од ћерке ДРАГАНЕ,
ћерке ЉИЉАНЕ с породицом, ћерке ГОРДАНЕ
с породицом и брата МАРКА

ускршњих празника – у петак, 14. априла, и у понедељак, 17. априла.

(115/4708)

6. априла 2017. напустила нас је

ЈЕЛИЦА
СТАНОЈЕВИЋ
Последњи поздрав
драгој пријатељици од
ВЕРЕ и ЂУРЕ

После кратке и тешке болести, 5. априла 2017. престало је да куца племенито срце нашег драгог

(73/238857)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦА СТАНОЈЕВИЋ
1949–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: син МИРОСЛАВ и ћерка НАДЕЖДА
с породицом
(74/238867)

ДУШАНУ
РАДОСАВЉЕВУ
КИНЕЗУ
Отишао си тихо и неприметно, али никада
нећеш из наших живота.
Ћерка САЊА и синови
ПЕТАР и ДЕЈАН

Драгој сестри

ЂОРЂА КЕРЕБИЋА

(23/238690)

1933–2017.
Последњи поздрав оцу

ЈЕЛИ
од сестре ВИДЕ и сестричине МАРИЈАНЕ
(62/2388)

Легенди јајасте лопте

ДУШАНУ
РАДОСАВЉЕВУ
Лепе успомене на његову доброту и ведар лик чуваће:
унуци ЂОЛЕ и ЈЕЦА, снаја ДРАГАНА и син ЗОРАН
(47/238749)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ПАРЧЕТУ
последњи поздрав од руководства и играча
Рагби клуба „Динамо 1954”
(68/ф-468)

Ћерка САЊА, синови
ПЕТАР и ДЕЈАН
(19/238675)

Петак, 14. април 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца и с болом обавештавамо да је 6. априла 2017. преминуо
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Тужна срца јављамо свим рођацима и
пријатељима да је 9. априла 2017. преминула наша драга

МОМИР ПЕТРОВИЋ
1927–2017.

4. априла 2017. године престало је да куца срце
наше мајке и баке

ВИДА КОСТИЋ
1933–2017.

Сахрана је обављена 8. априла 2017. на Новом гробљу у Панчеву.
С поштовањем и љубављу супруга ИВАНКА, син ПРЕДРАГ
и ћерка ОЛИВЕРА с породицама
(26/238701)

Сахрана је обављена 11. априла 2017. на
гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени синови ЗОРАН и НЕБОЈША
с породицама
(42/238743)

Последњи поздрав драгом комшији

Обавештавамо

Последњи поздрав председнику

да

је

преминуо наш отац, рођак и пријатељ

СОФИЈЕ МАКСИМОВИЋ
1927–2017.
Живела је за нас брижно, тихо и мирно, а тако је
и отишла. Успомену на њу чуваћемо у нашим
мислима и сећању. Сахрана је обављена 6. априла 2017. године.
Ожалошћени: синови МИЛЕНТИЈЕ
и БРАНИСЛАВ, снаје ЉИЉАНА и ХАНИ, унуци
МИЛОШ и БОГДАН, родбина, комшије и пријатељи
(5/238649)

БОРИСАВ Д.
РАНИСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав

1937–2017.
финансијски саветник

МОМИРУ
ПЕТРОВИЋУ

НЕНАДУ ШАЛЕТИЋУ
Сахрана је обављена 7.

од чланова Градског удружења свих пензионера Панчева
Станари у Рашкој бр. 8,
Панчево

(33/238718)

априла 2017. године.
Ћерка АЛЕКСАНДРА
(39/238737)

(66/238827)

Последњи поздрав драгој куми

10. априла 2017, у 55. години, престало је да куца велико и племенито срце нашег вољеног

(72/238850)

11. априла 2017. после дуге и тешке болести напустио нас је наш драги

Последњи
председнику

поздрав

НЕНАДУ
ШАЛЕТИЋУ

НЕНАДУ
ШАЛЕТИЋУ

ДОБРИВОЈ КОСТИЋ
1929–2017.
Сахрана је обављена 12. априла 2017, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ЧЕДОМИР, ћерке
СЛАВИЦА, МИРЈАНА и ЉУБИНКА
с породицама

Последњи поздрав

од потпредседника
пензионера Омољица
Николе Мићановића
Бурића и Јована
Микића, члана
удружења

С поштовањем и тугом
опростили смо се од нашег драгог пријатеља.
Сећање на лепо дружење остаће вечно.
ЗОРИЦА и ПЕТАР

(95/

(113/238990)

3. априла 2017, у 77. години, после краће болести преминуо је мој вољени

СОФИЈИ МАКСИМОВИЋ
Радо ћемо је се сећати и чувати успомену на заједничке тренутке. Почивај у миру.
Станари у Краља Милана Обреновића 14

МИЛАНА САВИЋА
СОФИЈИ
МАКСИМОВИЋ
од породица ЗОРИЋ
и МИЛУТИНОВИЋ

1962–2017.
Ми ћемо увек мислити на тебе и волети те, као
што си и ти волео нас.
Супруга ВИДА, син БРАНИСЛАВ, ћерка
ДРАГАНА и брат ЈОВАН с породицом
(85/238910)

(65/238819)

Последњи поздрав

Последњи поздрав колеги

(86/4708)

Последњи поздрав драгом течи

АЛЕКСАНДАР КОПЧОК
ШАНДОР
ДРАГОСЛАВУ НИКИЋУ ДОСИ
Остаће заувек у срцима и успоменама шурњаје ГОЦЕ,
ДАШЕ и ДАЦЕ с породицом

Туга се не мери сузама ни речима, већ празнином коју си оставио за собом. Хвала ти за све.
Твоја супруга ИЦА

(83/238902)

(58/238789)

ЈУЛИЈАНИ
ЦВИЈОВИЋ
1926–2017.
преминула 9. априла
2017. године
Сећање на нашу тету
живеће увек.
С великом љубављу и
поштовањем братаница
ЉИЉАНА с породицом

МИЛАНУ САВИЋУ
1962–2017.
Успомену на њега чуваћемо заувек у нашим срцима.
СТАРИ ТАМИШ а.д. ПАНЧЕВО
(101/Ф)

(114/238992

С болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да
је наш драги

ДРАГОСЛАВ НИКИЋ ЏИМИ

преминуо 6. априла 2017. године.
Ожалошћени: супруга ВЕРА, синови ВЛАДИМИР
и АЛЕКСАНДАР с породицама
(71/238846)

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

Последњи поздрав нашој драгој тети

Још један поздрав

СОКРАТУ ИВАНОВСКОМ
и

ЖЕЉКУ КРУШКИ
ЈУЛИЈАНИ ЦВИЈОВИЋ
Њене ГОЦА и ЛИДИЈА

Руководство и играчи Раби клуба „Динамо 1954”

(92/4708)

(69/ф-468)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 14. април 2017.

Последњи поздрав

7. априла 2017. године преминуо је наш вољени

Последњи поздрав поштованом и драгом колеги

ДОБРОСАВУ
УСКОКОВИЋУ

ДОБРОСАВ УСКОКОВИЋ

ДОШИ

1955–2017.

1955–2017.
Хвала ти што си нам
био најбољи брат и ујак.
Чуваћемо успомену на
тебе.
Твоји: сестра
СЛАВИЦА, зет
ДРАГИША, сестричина
БОЈАНА, снаја
НАТАША и твој
сестрић МАРКО

Породица је највећа лука, а Он сада неким другим бродом управља.

ДОБРОСАВУ УСКОКОВИЋУ

С љубављу и тугом: мајка ДАРИНКА, супруга ЦИЦА,
ћерке МИЛИЦА, НАТАША и ЈОВАНА, зетови БРАЦА и ИВАН
и унук ДУШАН
(78/238882)

(81/238899)

Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу и
колеги

од колектива ХИП „Азотара” Панчево
(46/ф-467)

Последњи поздрав вишегодишњем великом
пријатељу

Последњи поздрав поштованом и драгом колеги

ДОБРОСАВ УСКОКОВИЋ

ДОБРОСАВУ УСКОКОВИЋУ

1955–2017.

ДОШИ

Последњи поздрав нашем Доши од запослених
Сектора безбедности „Азотаре”

С поштовањем ћемо се сећати на дивне дане
дружења и твој ведар лик.
САВА ПАВЛОВИЋ, ЖИВА ПОШТИЋ,
ЖИВА МАРКОВ и СЛОБОДАН ОПАЧИЋ

(70/238842)

(67/23883)

ДОШИ

Била је част и привилегија бити твој пријатељ.
Почивај у миру, а ми ћемо те се сећати са поштовањем.
АНЂА и СТАНКО с фамилијом
(43/238746)

од колега и пријатеља
из одељења Инспекције
рада за јужнобанатски
округ

Последњи поздрав драгом куму

9. априла 2017. после тешке болести преминула је наша драга

(49/238753

С дубоким поштовањем
и тугом опростили смо
се од нашег пријатеља

ДОШИ УСКОКОВИЋУ
Хвала за сва дружења и лепе тренутке са тобом.
Породица ИЛИБАШИЋ
(63/238811)

ДОБРОСАВ
УСКОКОВИЋ
ДОША

ДОБРОСАВ
УСКОКОВИЋ

Последњи поздрав драгој стрини

МИЛИЦИ
БОРЕНОВИЋ

МИЛИЦИ
БОРЕНОВИЋ

ДОШЕ

последњи поздрав
драгом пријатељу од
СЛАВКА и СЛАВИЦЕ

С поштовањем
кућни савет

ВЕРА ЂУРИЋ
и ПЕРИЦА
РАДОВАНОВИЋ

(106/238953)

(105/238952)

(77/238875)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој стрини

од НИКОЛЕ
с породицом

од ДЕЈАНА
с породицом

(61/238806)

(60/238805)

Последњи поздрав брату

од колега из службе Екологије
(34/238720)

Последњи поздрав

ДОШИ
од његових пчелара из панчевачког удружења
(30/238707)

рођ. Миучин
1935–2017.
Сахрањена је 11. априла 2017 на Православном гробљу.
Ожалошћена породица: супруг ДУШАН,
ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА, зетови
МИЛАН и БРАНИСЛАВ, унуке АЛЕКСАНДРА
и ТАМАРА с породицама, унук ИВАН,
праунук БАЛША и остала родбина
(56/238779)

Последњи поздрав

4. априла 2017. преминуо је

ДОШИ

МИЛИЦА БОРЕНОВИЋ

Последњи поздрав комшији

МИЛИЦИ БОРЕНОВИЋ
од твоје једине сестре СТАНКЕ СЕКЕ

ПЕТАР ТОШИЋ

(55/238778)

1952–2017.
Сахрана је обављена 5.
априла у Текији, на Дунаву.
Ожалошћени: супруга
ВИДОСАВА, синови
ДРАШКО, НЕНАД
и АЛЕКСАНДАР, снаје
НАТАША, ДРАГАНА
и САЊА, унука
ИСИДОРА, унуци
НИКОЛА, МИЛОШ
и ЛАЗАР
и остала родбина

од брата МИТЕ и снаје
ДЕСЕ с породицом

(51/238766)

(82/238900)

Драга наша пријатељице

ПЕТРУ
од комшија МИЋЕ и
ДРАГИЦЕ с породицом

ПЕРИ

(52/238767)

ПАНЧЕВАЦ

МИЛЕНА БАЊЕВИЋ

телефон:

Хвала за све наше заједничке тренутке, љубав и подршку.
С поштовањем ЈОВА и АНИЦА с децом

013/301-150

(112/238989)

Петак, 14. април 2017.
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Последњи поздрав

8. априла 2017, у 83. години преминула је наша супруга,
мајка и бака

У среду, 19. априла 2017. године даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

СОКИ БАБИЋ
1938–2017.

ДУШИЦА МАНДИЋ
1935–2017.

Сахрана је обављена 11. априла 2017, у 14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг
СТЕВАН, синови
ДУШКО и ЖЕЉКО,
кћерка ДРАГАНА, снаја
ДРАГАНА и унуке
НАТАША, МИЛИЦА,
АНЂЕЛА и МАРИЈА
(97/238935)

Ожалошћени: супруг ВОЈИСЛАВ и синови БРАНИСЛАВ,
МИРОСЛАВ и СИНИША с породицама

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ
Недостајеш нам.

Последњи поздрав дра-

Твоји најмилији

гој прији

(109/ф)

(100/ф)

После кратке и тешке болести преминула је наша

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

СИДА КАЛИЋ БЕБА

Сећање на моје родитеље, браћу и сестру

ЈОВИЧИН
СОКИ БАБИЋ
1938–2017.
од породице
СУБАШИЋ
(98/238935)

1966–2017.

ЛАЗАР

РУЖИЦА

1925–2004–2017. 1925–2015–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВОЈИЦА

ДУШКО

1951–1975–2017.

1962–1972–2017.

ДРАГИЦА

Последњи поздрав вољеној сестри

1966–1968–2017.
Време пролази, сећања и успомене остају.
Ћерка и сестра ОЛГИЦА с породицом

Ожалошћени: супруг ПЕРА и ћерка ЈЕЛЕНА
(90/4708)

(93/4708)

СИДИ КАЛИЋ БЕБИ

Драга наша

9. IV 1966 – 7. IV 2017.
Брат САФЕТ с породицом

У суботу, 15. априла, у 11 сати, на гробљу у Качареву, одржаћемо
годишњи помен

(64/238816)

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ

ВУКОСАВИ РАКОЧЕВИЋ
Твоја племенита душа, ведрина и радост којом си нас даривала,
као и твој честити живот заслужују да вечно чувамо успомену на
тебе.
Твоја породица

ГЛОРИА
1937–2007.
Пријатељи какав си ти била не заборављају се.
ВАЊА и БАТА
(84/238908)

У четвртак, 20. априла, навршава се десет неутешних година откако с нама није наша драга

др МИЛЕНИ
БАЊЕВИЋ

СТЕВАН ГРБИН

1940–2017.

2002–2017.

(53/238773)

СЕЋАЊЕ

Изненада нас је напустила наша драга тетка,
заова и прија.
ПОРОДИЦА

Твоји најмилији

(45/238748)

(110/238963)

Прошле су две године
откако си нас напустио,
али ти си ту заувек, у
нашим срцима

ПЕТРОВ

Тужна срца и с болом обавештавамо драгу родбину и пријатеље да је 6. априла 2017. преминула наша вољена

НИКОЛА

КОСАНА

Никада вас нећемо заборавити.
Породица ПЕТРОВ
(91/4708)

МИРОСЛАВ
КОВАЧИЋ

Последњи поздрав прији

ГЛОРИА ГЕРСТНЕР
рођ. Чо
1933–2007.
Тога дана, у 11 сати, изаћи ћемо на њен гроб и
одржати помен.
Њени најмилији: унуке НИКОЛИНА
и МАРТИНА, снаја ВАЛЕНТИНА и син БОЈАН
(94/4708)

ЕСТЕР СОКОЛОВ
рођ. Олајош
23. V 1943 – 6. IV 2017.

ЕСТЕРИ СОКОЛОВ

АНКИЦА
ЂОРЂЕВИЋ

Породице СОКОЛОВ и ЈОВАНОВ

Пријатељи ЉИЉАНА

(107/238956)

и ЈОВИЦА

Остаћеш заувек у нашим
срцима.
Ујак ЗОРАН с породицом

(96/238925)

(103/238948)

Супруга СЛАЂАНА,
ћерке ЈЕЛЕНА
и САНДРА
с породицом, мама
МИЛУНКА, отац ЂУРА
и брат ГОРАН
с породицом
(99/238938)
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Петак, 14. април 2017.

СЕЋАЊЕ

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ

БОЈАН ЂУРИЋ
1968–2014.

БРАНКО

ДУШАН

1970–1989.

БОЈАН

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

Бојане, много нам недостајеш и остаћеш заувек у нашим мислима.

ЛИВИЈУС КОВАЧ ТИБИ

СТЕВАН
ЛАЦКОВ

1947–2015.

2013–2017.

Љубав према брату је вечита.

Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(40/238971)

ЛАЦИ
(22/238687)

Супруга ЉУБИЦА, син
ДРАГАН и ћерка
ЈАСМИНА с породицом

(41/238742)

Вољени

ПОЉАК

МИХАЈЛО

ГАЂИ

ДАМИР

1949–1985.

(1/238626)

1977–1997.

РОЖИКА

ПЕТАР

ДУШКО
КАПУНАЦ

14. IV 2016.

19. V 2006.

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Године пролазе, а бол и туга никако. Увек ћете
бити у нашим срцима.
Ожалошћени: БРАНКА, ДАРКО
и остала родбина

Успомену на њих чувају с љубављу
и поштовањем, најмилији

(54/238777)

(14/238666)

ДУШКО
КАПУНАЦ

Мајка НАДА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.
Тата, друга је година тишине која говори више
од речи.
Заувек неутешне твоје
ћерке ОЛИВЕРА
и НАТАША

(35/238722)

(36/238722)

Драги сине, бол и туга
за тобом не престају.

ДУШКО
КАПУНАЦ
19. VII 1956 – 12. IV 2015.
Мазо моја, већ је друга
година откако без тебе
свако светло постаје тама, а сунце – киша и
олуја.

СЕЋАЊЕ
16. IV 2007 – 16. IV 2017.

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

Драгом тати и деди

Заувек ћеш бити у срцу
твоје супруге
СЛАВИЦЕ, твоје Буце
(37/238722)

Прошло је две године
откада није с нама

МИЛАН КРСТИЋ
дипл. саобр. инжењер
2007–2017.

КАТА СТЕВАНОВИЋ

др ВОЈИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ

ПИШТИ

11. IV 2000 – 11. IV 2017.

ДРАГИША
с породицом

Сваки дан је све теже
без тебе.
Твоја ћерка РУЖИЦА,
унуке БАРБАРА
и МАРТИНА

(3/238645)

(76/238866)

С љубављу увек с нама.
Мајци и баби од БАТЕ и НЕШЕ

Породица

(2/238638)

(111/238072)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Двогодишњи помен

Драгом брату и ујаку

ЉИЉАНА
СУВАЧАР
рођ. Стоименова
14. IV 2015 – 2017.
У нашем си сећању заувек.

КАРЛО
БИХЛЕР

СМИЉАНА
ФИЛИПОВСКИ

ЂОРЂЕ
ВАСИЉЕВИЋ

13. IV 2011 – 13. IV 2017.

18. IV 2016 – 18. IV 2017.

18. IV 2006 – 18. IV 2017.

Време пролази, бол и
туга остају.
Мајка МАРИЈА и брат
ЈОВАН с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НЕНАД
с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

Никад те неће
заборавити породица

(4/238648)

(6/238652)

(87/4708)

(102/238944)

16. априла 2017. навршава се десет година
откако није с нама наша
драга мајка

У четвртак, 20. априла,
у 11 сати, даћемо четрдесетодневни помен, на
гробљу у Долову, нашем

МИРЈАНА
РАЈЧЕВИЋ

ГОРДАНА
КОБАС
16. IV 2015 – 16. IV 2017.

Ћерка СЛАВИЦА
СТОЈАНОВ, унуци
БРАНИСЛАВ
и ВЛАДАН и зет ЂОРЂЕ

ПИШТИ

(29/238704)

17. IV 2015 – 17. IV 2017.
Прерано и неочекивано
си нас напустила. Била
си нам све, добре и племените душе. Без тебе
више ништа није исто.
Остали смо у дубоком
болу са сећањем на
срећне године које смо
провели заједно.
Супруг ВАСА
с породицом

Већ четрдесет дана, а
као да си јуче био међу
нама.

Никада те неће
заборавити: сестра
ИРЕНА, сестрић ДЕЈАН
и сестричине РЕНАТА
и ТАЊА с породицама

(88/4708)

ГОРДАНА
АЛЕКСОВСКИ
ЗОРИЦА
ЛИТВИНОВ
1949–2007.
Никада непрежаљена и
заувек вољена.
Твоји синови ДЕЈАН и
СЛОБОДАН
(79/2388859

29. I 1948 – 16. IV 2013.

ПЕТРУ
РАШИЋУ

(75/238866)

МИЛОВАН
ЦВЕТКОВИЋ
МИКИ

ДУШАН
ПЕТРОВ
13. IV 2000 – 13. IV 2017.

4. II 1961 – 17. III 2017.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

Туга за тобом је вечна,
живот без тебе је празан. Много нам недостајеш нам. Волимо те.
Твоја породица

(32/238717)

(57/238787)5

(12/238664)

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

У уторак, 25. априла навршава се четрдесет дана откако нас је изненада напустио мој једини
син и брат

СИНИША СРДАНОВ
1959–2011–2017.
Шест година тужних сећања....
Заувек у срцима ћерке АЛЕКСАНДРЕ и супруге ИРЕНЕ
(59/238798)

Тужна срца мајке
КАТЕ, сестре БЛАГИЦЕ
и зета МИЋЕ
(16/238671)

Петак, 14. април 2017.

15. априла, у 11 сати, на Новом гробљу дајемо једногодишњи помен нашој драгој
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14. априла 2017. навршавају се три године
откада није са мном мој вољени супруг

СЛОБОДАН ПАЈЕВИЋ
1951–2014.

ЉИЉАНИ ЈОВАНОВИЋ
Сваким даном нам све више недостајеш.

Време пролази, а ја сваког дана умирем са
живом раном на срцу без тебе и наше
кћерке Сање.
Љубим вас заувек.

Твоји најмилији

С љубављу твоја ЉИЉА

(38/238729)

(13/2386659
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На Новом гробљу у Панчеву, 15. априла 2017, у
11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

БОСИЉКИ
ПАНТЕЛИЋ
Ожалошћени: супруг
МИЛОСАВ, ћерка
ГОРАНА, зет
АЛЕКСАНДАР, унучићи
НЕМАЊА, СТЕФАН
и АНДРИЈАНА

ВЛАДИМИР РИСТИЋ

(7/238653)

Шест месеци у мом срцу туга, на гробу тишина, а у кући мојој велика празнина.

Навршила се година од одласка наше драге колегинице, искреног пријатеља и друга

Прошло је девет година
од смрти моје драге сестре

17. априла 2017. навршава се шест година од
смрти наше вољене супруге, мајке, баке, свекрве
и таште

Мајка ЈАСМИНА, син МАТЕЈА и брат МИЛОШ
(11/238661)

15. априла 2017. је три године откад је с нама само у срцу и мислима наш вољени и поштовани

ЉИЉАНЕ ЈОВАНОВИЋ

ДУШИЦЕ
СТЕВАНОВИЋ

2016–2017.
Ми и даље извршавамо наше радне задатке које
си ти делила са нама. Много нам недостајеш.
Експозитура Комерцијалне банке Панчево
(89/4708)

САВКЕ ДРВЕНИЦЕ

Увек ће ми недостајати.
БИЉАНА с породицом

рођ. Ћосић
1929–2011.
Године пролазе, бол остаје.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(15/238669)

(24/238693)

рођ. Ивановић

СЛАВОЉУБ ИВАНОВИЋ
15. априла навршава се десет година од смрти
наше драге

Прошло је шест месеци откада нас је напустио
наш драги

Породица ИВАНОВИЋ
(18/2386749

СЕЋАЊЕ

ПАВЕ ТОДИЋ

САЊА
МАРИНКОВИЋ

РАДЕНКО СИМИЋ

из Омољице

С љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Ћерка СОФИЈА, унуци БАНЕ и ИВАНА,
праунуци ДЕЈАН и ЈЕЛЕНА КАРАВЛА

Успомену и сећање на њега чувају: супруга
ЗОРА, ћерка ДРАГАНА
и син ЗОРАН с породицом

Сања сине, двадесет година тугујемо за тобом.

(44/238747)

(48/238752)

Твоји најмилији
(10238620)

УРОШ СПАСИЋ
2013–2017.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Четредесетодневни помен драгој сестри

Четрдесет дана без речи, ујка Лаки

СЕЋАЊЕ

Вољени никада не одлазе док живе они који их
воле.
Твоји најмилији:
супруга БЛАГИЦА,
ћерка САЊА,

ЈАНА
ЦВЕТКОВИЋ

БОЖИДАР
ИЛИЋ

19. IV 2010 – 19. IV 2017.
Недостајеш немерљиво,
вољен и незаборављен.
Најлепше шам ролне...
Унук АЛЕКСА, син
НЕНАД и снаја
ДРАГАНА

2007–2017.
Док је нас живеће и сећање на тебе.
Син СТОЈАН, снаја
ДРАГИЦА и унуци АЦА
и ЈОВАНА

15. IV 2007 – 15. IV 2017.
Прошло је десет тужних
година од твог прераног
одласка, остаћеш вечно у
срцима твојих најмилијих.
Мајка АНИЦА и сестра
БОЈАНА с породицом

4. II 1961 – 17. III 2017.
Сестрић ВЛАДИМИР
с породицом
и сестричина ЈАСМИНА
с породицом

(9/238655)

(50/238759)

(8/238654)

(17/238671)

МИЛОВАН
ЦВЕТКОВИЋ

ПОМЕН

ЖИВАН
КОВАЧЕВИЋ

1957–2017.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.
Много нам недостајеш.

ЈОВАНА и унук ВАЊА

Сестре ЛЕПОСАВА
и БЛАГИЦА
с породицом

(20/238681)

(21/2348681)

Прошло је десет година
од смрти мог брата

Четрдесет дана туге за
тобом

БОЖИДАРА
ИЛИЋА

Твој брат НОНЕ и снаја
ЉУБИНКА с децом

зет ДРАГАН, унука

МИОДРАГ
ТАНУШЕВИЋ

АНКИЦИ
ВУКОТИЋ

Заувек ћеш бити у нашим мислима.

Супруга РУЖИЦА,

КОМАНОВ

АНКИЦЕ

син ВАСА и ћерка
СМИЉА с породицама
(31/238711)

ЏАФЕР ШОШАЈ
ЗОРКА

ЂУРА

2008–2017.
Увек у нашим сећањима.

2011–2017.
Син ЈОВАН с породицом
(80/238888)

Двадесет пет година туга.
Ћерка ЗОЈА
с породицом
(28/238703)

РАДМИЛА
ШОШАЈ
Мајко, двадесет година
са мном у мислима.
Твоја ЗОЈА
(27/238703)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

из Омољице
1968–2007.
Увек ћу га волети и чувати успомену на њега.
Брат НИКОЛА ЛОЛЕ
(25/238697)

(108/238958)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку

Ован

Вага

15. фебруара: Искру – Андреа Пислерић и Сава Стојанчевић; 3. марта:
Лену – Данијела Петров и Стефан Јовановић; 16. марта: Zhiyi – Xiaomiao
Wang; 24. марта: Драгану – Ивана Мандреш и Данијел Јованов; 27. марта: Петру – Кристина и Бојан Рвовић; 30. марта: Анету – Габриела и Ненад Недић; 3. априла: Ану – Ивана Лазаревић и Дарко Јешић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
23. марта: Михајла – Драгана и Денис Загајчан; 27. марта: Алексеја – Дијана и Марко Доведен, Данила – Деса и Горан Милутинов; 28. марта:
Страхињу – Бранка и Саша Лакић; 29. марта: Матеју – Јелена Којић и
Жељко Дамјанов; 30. марта: Војина – Јелена и Синиша Радуловић; 31.
марта: Матеа – Ивана и Владимир Колак, Матеју – Илинка и Дарко Лабаш, Петра – Светлана и Предраг Брашић; 1. априла: Константина – Александра Пешић и Данијел Живку; 2. априла: Душана – Јелена и Милош Митић, Матеју – Андријана Јанковић и Стефан Стаменковић; 3. априла: Јожефа – Сандра Крстић и Јожеф Киш; 4. априла: Максима – Ивана и Зоран
Стојаноски, Теодора – Виолета и Горан Миодраг.

1. априла: Вања Бегић и Арсеније Вукосављевић, Мирјана Величков и Андраш Ђерфи; 2. априла: Данијела Потић и Иван Андрејевић; 6. априла:
Маријана Шарац и Марко Мравик.

УМРЛИ
30. марта: Павле Томоски (1936); 31. марта: Петар Атанацков (1965),
Драга Велимир (1939), Никола Познић (1931), Славко Минић (1938), Мита
Ћирков (1950), Славица Бошњаковић (1951); 1. априла: Драган Ракић
(1955), Споменка Васић (1944), Јулка Давидовић (1937); 2. априла: Борисав Ранисављевић (1937), Злато Милосављевић (1947), Деметер Габор
(1942), Мирослав Петровић (1956), Ибојка Вероника Белић (1949), Срђан
Сегединчев (1960), Ержебет Бисак (1937), Лаза Секулић (1948); 3. априла:
Здравка Тегелтија (1970), Весна Гачић (1967), Александар Копчок (1941);
4. априла: Вели Далип (1958), Зузана Человски (1922), Софија Максимовић (1927), Николета Митровска (1924), Војислав Ћирић (1930); 5. априла: Јелена Цветојевић (1934), Ненад Шалетић (1939), Момир Петровић
(1927); 6. априла: Јелена Кузмановић (1932), Ђурђевка Мојса (1930), Савка Дардић (1939); 7. априла: Сида Калић (1966).

КОЊИЋЕВ СКОК

ТЕЉ-

ЧЕШКА
ТЕНИСЕРКА

ШКОЛОВАНА
ПРИЛИКА

-ШКО

НО-

-КО

КА-

-ЧУ-

ЛА-

А

-СТВО

ПРИ-

-НЕ

ЈЕ

СА-

-ВАЦ,
Врста
крагне

Ситан
отпадак
дрвета

Зачинска
биљка

Дивљи
першун
Ствар (лат.)

Хиљаду
(лат.)

Стоти део
хектара

Посао
(енг.)

Будите мудри, не уплићите ста-

Као да се налазите у нирвани,

ре играче у нове пројекте. Ранији договори ће претрпети мање
измене, па не понављајте старе
грешке. Не журите да решите
свој емотивни статус. Седите на
клацкалици с које се лако пада.

све вам је равно. Пробудите се,
није тренутак за сањарење! Суочите се с реалним животом. Опседнути сте догађајима из прошлости. Али сетите се – да је ваљало, то би трајало.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Велике промене, и то позитив-

Планови, као и послови који су

не, чекају вас на пољу каријере,
само морате бити мудри и сачекати извесно време за реализацију. Прикочите и не реагујте исхитрено. Жеље су једно, а стварност нешто сасвим друго.

покренути раније, ићи ће мало
успорено, али ће се ипак реализовати. Оно што вас мучи, јесу
емоције. Не копајте много ни по
својим, а ни по туђим грешкама.
Пустите да време одради своје.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Покажите више толеранције
према људима с којима морате
да сарађујете. Свега вам је доста,
али није време за радикалне потезе. Све што сте гурали под тепих, сада излази на површину.
Морате да донесете одлуку.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Стопа
Потврђивати
прираштаја
потписом
станови печатом
ништва

Требаће вам много живаца и
безброј калкулација да све одржавате у каквом-таквом реду.
Пружа вам се прилика да уз тактичност постигнете повољне договоре и реализујете раније зацртане и договорене планове.
Искористите је.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Симбол
алуминијума

1

2

3

4

2
3

Кретање
ваздухом
Без моћи
говора

Ситни
(песн.)
Глумица
Ева
Погодак у
фудбалу

Преурањен
Град у
Црној Гори
Део кућног
намештаја
(мн.)
Карташка
игра

4
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. наука о пловидби, 2. инструментални увод у оперу, 3. језеро у Јужној Америци, 4. староримски цар, Марко Аурелије.

ИНДИРЕКТ
ИСЛАМСКИ СВЕШТЕНИЦИ
(1, 4 = 5)

МУЗИЧАР
СА СЛИКЕ

ЖИВОТ ДУГУЈЕМ ТАТИ...

Хаљина
имама
Симбол
радијума

Битан,
својствен
(лат.)
Лице које
ради за туђ
рачун,
посредник
Речни
рибар

(22. 11 – 21. 12)

не, зато мудро ћутите и чекајте
акције претпостављених, па тек
онда реагујте. Помало исфрустрирани, преносићете своју негативну енергију на партнера и
породицу.

Супарник
Саламура
(стр.)

Дакле

Мрак,
тмина

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

1

Шанац,
прокоп

Један
тоналитет

Близанци

Промене на послу су неминов-

Главна
оперска
певачица

Врста
зеца

Сада треба да будете максимално концентрисани. Шта год да се
догађа око вас, не наседајте на
провокације и не дозволите да
лошији победи. Емоције су вам у
другом плану, али не будите брзоплети и искључиви.

(23. 8 – 22. 9)

-ЈА-

11 ГОДИНА
ДИРЕКТОР
МШ „ЈОВАН
БАНДУР”

ствари. Пратиће вас недоумице у
којем тренутку је најбоље да реагујете. Колико год да сте у праву,
смањите мало страсти и не намећите партнеру своје мишљење и
своје одлуке.

Девица

СТЕК-

Ознака за
Немачку

Решаваћете скоро немогуће

ТЕ-

ДИРИГЕНТ,
Део
КОМПОемисионе ТВ
ЗИТОР И
технике
АРАНЖЕР

(23. 10 – 21. 11)

Боја коже
Ознака за
пречник
Пловити
морем без
одређеног
циља

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Пријатељство је као новац: лако се стекне, а тешко сачува. Индирект: имами (и мами). Укрштени слогови
4 х 4: наутика, увертира, Титикака, Каракала. Скандинавка: примадона, ров, ривал, елем, лет, д, ран, Рас, ак, регали, Петар Јосимовић,
иманентан, лата, комисионар, тен, алас, крстарити. Анаграм: Каролина Плишкова.

СЕ

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

ко трошите новац. Не улазите у
расправе с колегама и шефовима, јер ћете бити губитник. Појачајте своју физичку активност како бисте се ослободили стреса и
тако избегли конфликте с партнером.

АНАГРАМ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,
почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру мисао о
пријатељству и новцу.

Завршавајте све започете послове, окрените се себи и својим
очекивањима и мудро идите корак по корак, ма колико желели
да доминирате. Незадовољство у
партнерским односима је пролазно.

Бик

Водите рачуна о томе где и ка-

Припрема: Момир Пауновић

-О

сређују саме од себе, али ретроградни Меркур ће вам мало пореметити планове. Не почињите,
али и не настављајте свађу с
партнером. Пустите да се све реши само од себе.

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

-ВА.

Ствари полако почињу да се
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ОДРЖАН ЈУБИЛАРАН ИВАНОВАЧКИ ФОТО-САФАРИ

МЕСТО КОМЕ СЕ УМЕТНИЦИ РАДО ВРАЋАЈУ
У Иванову су се десети, јубиларни пут окупили крунисани
и некрунисани мајстори фотографије да, као на некаквом ходочашћу, обиђу место у које радо долазе и још радије му се
враћају. И баш то, најмање али
вероватно најживописније панчевачко село постало је права
мека за љубитеље такозване
осме уметности.
Број од око двеста педесет
учесника сврстава ивановачки
фото-сафари у ред најеминентнијих манифестација из
ове области у ширем региону.
Ако се томе додају омољички „Жисел” и активности брестовачког клуба „Поњавица”,
онда је неоспорно да ова три
јужнобанатска села представљају „најфотографскији” троугао у земљи.
Јубиларан ивановачки фото-сафари почео је у недељно
јутро, 9. априла, када су групе и појединци пристизали с
разних страна и пријављивали се код организатора у Дому културе. Већ на почетку
вреди истаћи да су, поред запослених у тој установи, најза слу жни ји за бес пре кор но
домаћинство и реноме манифестације чланови Фото-клуба
„Дунавац”.

Све више младих иза објектива

Дружење и размена искустава изнад свега
која га окружује, пре свега
права џунгла на обалама Надела, Зимовника и, наравно,
Дунава.
Организатори су отишли
корак даље и за ову згоду обезбедили три чамца из којих су

миле воље апаратима да неуморно шкљоца по Дунаву, каналима и приобаљу.
Посебну атракцију представљао је и трактор с приколицом, који је у два наврата, поред обиласка унутрашњости
села, прошао и насипом, одакле се панорама места могла
најбоље обујмити. Треба споменути и преподневно сликање у Цркви Светог Ванделина,
где су такође позирале поменуте девојчице у ношњама.
По повратку у базу, у Дом
културе, нешто после поднева,
најпре је председник Фото-

„Такав живот”

СА ЛОН У АВ ГУ СТУ

„Иваново у фокусу”
Али не само они него дословце сви грађани Иванова –
од млађих, који су, одевени у
традиционалне ношње, распоређени у три етно-куће, чекали
фотографе, па до најстаријих,
увек спремних да позирају
драгим гостима. Ово место карактерише и бујна природа

уметници имали најбољи доживљај и поглед на раскошно
растиње. Утисак су употпунила и два члана Кајак-кану клуба „Панчево”, који су у својим
пловилима били веома инспиративна мета „сафаристима”.
Тако је по двадесет петоро фотографа у три туре могло до

Један од главних организатора, директор Дома културе Марко Гуран, који није крио задовољство успехом манифестације, најавио је шта ће се даље догађати.
– Наредних дана припремаћемо конкурс на две теме: слободна и „Иваново у фокусу”, који ће бити отворен за отприлике месец дана, до када ће нам Фото-савез Србије за то
дати сагласност. Након тога сви заинтересовани имаће око
два месеца за пријављивање, стручни жири ће оценити
приспеле радове и одабрати најбоље, а они ће бити награђени на Салону уметничке фотографије, који ће по традицији бити одржан 15. августа, на дан сеоске славе Велике
Госпојине – навео је Гуран.

ПАНЧЕВЦИ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРАШКОМ ПОЛУМАРАТОНУ

Трчали и гласали у „златном граду”
И док су овде истицали мартовски дани и одмицали последњи тренуци председничке
кампање пред изборну ћутњу,
двојица Панчеваца, некад
успешних дугопругаша, а данас и даље веома амбициозних рекреативаца, ужурбано
су се припремала за учешће на
светски познатом прашком полумаратону. Једноставно, нису
могли да одоле реткој прилици
да се у „златном граду”, нагизданом од историјских вредности и архитектонских знаменитости свих стилских праваца, огледају у ономе чиме се
целог живота с толико љубави
баве.
Људи у средњем животном
добу – Небојша Степанов и
Жељко Минић – истрчали су
1. априла једну од најегзотичнијих трка свог живота и, без
обзира на напоре и тежак дан,
успели да без већих проблема
стигну на циљ. Резултат је мање-више неважан, али је битно
истаћи да су обојица остварили сасвим солидан пласман и

Степанов у финишу
били најбољи међу петнаестак
Срба. Много лепше од самог
исхода јесте то што су ови некадашњи панчевачки атлетичари могли да се надмећу на

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Панчевци испред амбасаде

траси која је кружила око чувене реке Влтаве (опеване у
Сметаниним композицијама)
и прелазила Јиражиков и Манесов мост, док су се у непосредној околини надвијале све
саме лепоте старог прашког језгра – од Храдчана и горостасне катедрале Светог Вита до
бројних кула из доба готике.
Будући да су политички
освешћени, њих двојица су ову
згоду искористили и за гласање
у Амбасади Србије у Чешкој,
смештеној на фантастичној локацији надомак чувеног Карловог моста. Напомене ради, за
трку су се пријавили много раније него што је обелодањено
да ће већ сутрадан, 2. априла,
бити одржана и „трка” за председника Србије, а за гласање су

-клуба „Дунавац” Золтан Бисак отворио ретроспективну
изложбу под називом „Иваново у фокусу”. Том приликом су
приказане све досад награђене
фотографије, међу којима су
многе и светски познате, а свако ко је пажљивије осмотрио
поставку, могао је да уочи све
битније што се последње деценије догађало у самом месту.

благовремено морали да поднесу захтев државним органима.
Небојша и Жељко имали су
и веома стрaствену подршку
током полумаратона од неколико пријатеља, суграђана и
љубитеља престонице Чешке и
провинције Бохемије (а оправдано се може се рећи и боемије). И баш у том светлу, задовољство успешно окончаном
трком касније су заједнички
прославили у аутентичним прашким пивницама уз неизбежно
светло (али и тамно) пиво, које
Чеси, због његовог изузетног
квалитета, сматрају прехрамбеним артиклом.

Минић гласа

Након паузе за ручак и предах по оближњим кафаницама, продавницама и другим
местима прикладним за одмор, почела је промоција фото-монографије под називом
„Такав живот”. Реч је о десетогодишњем раду Мирослава
Предојевића, мајстора фотографије, који је и секретар Фото-

-савеза Србије. Аутор је ставио
акценат на такозваног обичног
човека, то јест на све оно што
га весели и мучи, а сваку фотографију прате мудрости наших писаца.
Уследила је промоција „Никонове” опреме, а потом се један део гостију преселио у Цркву Светог Ванделина, где је
одржана миса, док су они из
удаљенијих места лагано кренули својим кућама.
А било их је из свих крајева
земље – од Суботице, преко
Зрењанина, Шапца, Чачка и
Ниша, па све до Врања. Наравно, највише из Београда и Новог Сада, а није мањкало ни
Панчеваца, као ни гостију из
иностранства – из Хрватске,
Македоније, Црне Горе, па чак
и из Турске или са егзотичног
Тринидада. Нису изостали ни
представници Фото-савеза с
председником Браниславом Бркићем на челу, као ни други небројени мајстори фотографије,
али ни они тотални почетници,
што је у ствари, уз дружење, и
највећа драж овог окупљања.
И заиста, ништа лепше од
живог контакта у тако живописном месту као што је Иваново. Његова лепота некима
се толико допала да често долазе и када нема никаквих
догађања, а то је можда и највећи комплимент љубазним
домаћинима.

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.

Наоми
Црна лабрадорка тражи нови дом, након што је пронађена без ознаке или
микрочипа, а неозбиљни власници нису је чак ни потражили у градском прихватилишту, у којем се и сада налази.
Тамо је стерилисана, обележена микрочипом и вакцинисана.
Стара је око годину дана и веома је
дружељубива, а ономе ко тражи мирног
и стабилног пса, ово би могао бити прави избор. Контакт-телефон је 352-148.

Лео
Минијатурни псић, стар око годину дана, предивног карактера, који највише воли да легне
власнику у крило и мази се попут мачке, као поручен је за неког коме ће својом љубављу и
верношћу свакодневно грејати
срце.
Након што је кастриран и чипован, примио је вакцину против беснила и очишћен је од
паразита, па је сада у потрази за топлим домом.
Сви који желе овако здраву и разиграну мазу у стану или
кући, могу позвати 063/11-00-875.

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

ЗАВЕСА ЈЕ СПУШТЕНА...
Борац на трећем месту
Одбојка 013 четврта

НАДМЕТАЊЕ ПЛИВАЧА У ШПАНИЈИ

АЊА ПОСТАВИЛА НОВИ РЕКОРД
На Отвореном првенству Шпаније у пливању, одржаном од 8.
до 11. априла у граду Понтеведра, наша суграђанка Ања Цревар, пливачица Динама, још
једном је одушевила спортски
свет.
Она је у трци на 400 м мешовито поставила нови државни рекорд, који сада износи 4:40,90, и још више се
приближила светском јуниорском рекорду, који је тренутно у власништву Британке
Роузи Рудин и износи
4:39,01. Ања је захваљујући

овом резултату освојила бронзану медаљу, а испред ње су
биле Миреа Белмонте Гарсија, олимпијска шампионка из
Рија на 200 м делфин, и португалска пливачица Викторија Каминскаја.
Ања је, поред своје најбоље
дисциплине, пливала и на
200 м делфин и, с временом
2:14,07, заузела пето место.
Наша млада суграђанка је пето место освојила и у финалу
трке на 200 м мешовито. Ову
дистанцу је испливала у времену 2:12,52.

ЕВРОПСКИ ЏУДО-КУП ЗА КАДЕТЕ

АНДРЕА ТРИЈУМФОВАЛА У ЧЕШКОЈ

Последње, 22. коло Прве лиге
за одбојкаше одиграно је прошлог викенда. У директном
окршају за треће место старчевачки Борац је тријумфовао
у Косовској Митровици и тако
шампионат завршио одмах
иза најбољих – Младог радника из Пожаревца и Спартака
из Суботице.
Момци које предводи тренер Душан Јовић славили су
максималну победу од 3:0, по
сетовима: 25:20, 25:22 и 25:23.
Можда најбољу оцену тек
окончане сезоне дао је првотимац Борца Стефан Владисављев на свом „Фејсбук” профилу.
„Бавити се одбојком у Србији није увек лако, али носи одређену драж. Завршена је још
једна сезона, а победа на тешком гостовању у Косовској
Митровици сјајан је начин да
се заврши такмичарска година. Борац је сезону у Првој лиги окончао на трећем месту, а
момци су дали све од себе у
сваком тренутку. Сваког од саиграча желим да поменем и
захвалим им за време проведено с њима ове године. Капитен Давор Милошевић Дача
био је ту увек када затреба, а
када није играо, траку је преузимао Бојан Познић и правдао
своју улогу на терену. Саша
Рајковић је вођа ове екипе, а
Иван Булић био је прави ’диригент’ када је Сале био повређен. Милан Зиндовић је

доктор одбојке и драго ми је
да сам имао прилику да будем
део дијагонале с њим ове сезоне. Немања Милетић је неко
без кога се екипа Борца не може замислити на позицији либера. Нашу сјајну блокерску
дијагоналу чинили су Владимир Кнежевић и Марко Синђелић. Савети и подршка Рада
Спасојевића били су значајни
за сваког играча. Александар
Гаврилов има специјално место у овој екипи, како због позиције на терену, тако и због
значаја за атмосферу. Мирослав Фаркаш је давао све од
себе на тренинзима, кад год је

био у могућности. Владимир
Луковић је најмлађи члан ове
екипе, али се савршено уклопио. Хвала, људи, на овој сезони, догодине идемо још јаче”,
написао је Стефан Владисављев.
Одбојка 013 је сезону у Другој лиги група „Север” окончала на четвртом месту. Девојке
које предводи тренер Иван
Крговић савладале су у последњем колу Нови Сад с 3:1.
Боје клуба из нашега града
браниле су: Јована Марић,
Александра Гаић, Наташа Божић, Александра Петровић,
Марија Балмазовић, Марина

Обрадовић, Николина Митровић, Светлана Ћирилов, Ања
Очигрија, Анабела Милаков,
Милана Нићифоровић, Јована
Јелкић, Ања Лаловић, Катарина Шоштарић, Ирина Иричанин, Уна Барашевић, Бојана
Живаљевић, Јелена Лазовић,
Сања Малиновић, Дејана Радојчић и Ана Новаков.
Пионирке Одбојке 013, предвођене тренерима Владимиром
Јованчићем и Дубравком Флором, победнице су Лиге јужног
Баната, а овој екипи предстоји
и надметање на великом традиционалном „Турниру градова”
у Обреновцу.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ЗАВРШИО СЕЗОНУ
У чешком граду Теплице прошлог викенда одржан је Европски џудо-куп за кадете, на коме
је учествовало око 700 младих
бораца из тридесет једне земље. Као члан репрезентације
Србије надметала се и Андреа
Стојадинов из ЏК-а Динамо.
Наша суграђанка се такмичила у категорији до 48 кг и
још једном је потврдила неоспоран таленат. Андреа је
убедљиво освојила прво место, остваривши пет победа,
од којих четири ипоном.
У првом колу је победила
Немицу Хану Буркхард, потом

је савладала и Украјинку Ану
Островску, да би у трећем колу пред сјајном Панчевком
оружје морала да положи и
Бугарка Габријела Димитрова. Андреа је у полуфиналу
била боља од Румунке Марије Думитру, да би у борби за
највреднији трофеј савладала
још једну Немицу – Јану Гусенберг.
С бодовима освојеним у Теплицама, Андреа Стојадинов
се попела на прво место светске ранг-листе за кадеткиње у
категорији до 48 кг.
Свака част!

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

СРЕБРО ЗА АНЂЕЛУ
У Београду је у суботу, 8.
априла, одржано Првенство
Србије у олимпијском дизању тегова за девојке до седамнаест година. Такмичење
је окупило двадесетак учесница из целе земље, а Клуб
дизача тегова Динамо представљала је Анђела Тасић.

Она је освојила сребрну
медаљу у конкуренцији такмичарки до 63 кг телесне тежине. Дисциплину трзај савладала је успешно кроз сва
три покушаја. У избачају није

успела у првом покушају, а
други и трећи били су успешни. У укупном збиру подигла је 78 кг. Анђела ће следећи наступ на такмичењу у дизању тегова имати у новембру, када Савез Србије за дизање тегова буде организовао
државно првенство за девојке
до двадесет година.
После такмичарки које су
се надметале на државном
првенству, на ред су дошли
студенти и студенткиње.
Наш суграђанин Филип
Влајић наступио је у категорији до 77 кг телесне тежине
и освојио је бронзану медаљу,
са укупно подигнутих 140 килограма.
Наредно такмичење на коме
ће наступити чланови КДТ-а
Динамо, јесте Првенство Војводине у бенч-пресу, а након тога
следи балкански шампионат,
на којем Филип Влајић брани
титулу прошлогодишњег првака, као и титулу државног рекордера у мртвом дизању.

Завршена је првенствена трка
за бодове у Кошаркашкој лиги
Србије. Четири првопласиране екипе, заједно са АБА лигашима, бориће се у Суперлиги
за титулу шампиона наше земље, док ће остали – на заслужени одмор.
Он ће можда највише пријати КК-у Тамиш, који је у овој
сезони муку мучио с повредама играча, и то не малу... Тако
је било и прошлог викенда у
Ваљеву, у 25. колу КЛС-а. Тренер Бојан Јовичић имао је
много проблема око организације и спровођења квалитетних тренинга у припреми ове
утакмице. И поред тога, Панчевци су одважно започели
меч, у првом полувремену су и
надиграли реномираног ривала, али нису имали снаге ни
концентрације да издрже до
краја: Металац–Тамиш 87:78,
по четвртинама: 18:22, 20:28,
27:19 и 22:9.
Никола Симић и његови саиграчи веома добро су започели сусрет са старим спортским познаницима, па су у првој четвртини ангажованом и
борбеном игром стигли до
предности од четири поена. У
другом делу меча Тамиш је
био још ефикаснији, па је на

одмор отишао с лепом залихом у поенима – 38:50.
И када се учинило да ће
Панчевци можда успети да
направе велико изненађење,
Металац је збио своје редове,
разиграли су се Бранко и Ђукан Ђукановић, који су решетали кош гостију из свих позиција... После треће четвртине
домаћи су смањили заостатак
на четири поена (65:69), а већ
на самом почетку последње
деонице успели су да изједначе, па да преокрену резултат...
Тамиш више није имао снаге
да јури предност домаћина,

мада су његови играчи покушавали исхитреним шутевима да ухвате прикључак. Није
вредело. Пад је био неминован.
Пораз од противника какав
је Металац не треба много да
пече, поготово ако се зна да је
Тамиш играо без Владимира
Величковића, Младена Витковића, као и већ дуже повређеног Александра Илкића. Никола Симић је у данима пред
гостовање у Ваљеву тренирао
само два дана, а Игор Кесар
још мање. Радован Ђоковић се
опоравља од повреде, па није

сто посто спреман... Боље, вероватно, онда није ни могло.
Нај е фи ка сни ји у Ва ље ву
би ли су Ни ко ла Си мић (14
по е на), Адам Мир ко вић
(22) и Ду шан Ми ло ше вић
(11 по е на).
У среду, 12. априла, Тамиш
је у Хали спортова на Стрелишту одиграо последњи меч у
овој сезони. Љубитељи спорта
у нашем граду могли су да
присуствују дуелу својих љубимаца са шампионом и суперлигашем Вршцем.
Кошаркаши Крис-кроса су у
25. колу Прве српске лиге савладали Тополу из Бачке Тополе са 95:85, по четвртинама:
26:15, 22:16, 25:19 и 22:35.
– Играли смо одлично и током целе утакмице имали смо
вођство од 15 па чак до 27 поена. Сви играчи су добили
прилику да играју и заиста
сам задовољан како су то чинили. Сада имамо скор од једанаест победа и тринаест пораза, па заузимамо седмо место на табели – рекао је тренер
Крис-кроса Петар Марковић.
Крис-крос је одиграо претпоследњи сусрет у шампионату у среду, 12. априла, у Апатину, где је одмерио снагу с
домаћим Дунавом.

КРОС-ДУАТЛОН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК ТАКМИЧАРСКЕ ГОДИНЕ
Почела је нова такмичарска
сезона у триатлону у нашој земљи. Пливачки клуб Сремска
Митровица прошлог викенда
био је домаћин и организатор
прве трке у 2017. години. Митровчани су у прелепом амбијенту природног резервата Засавица организовали трку
крос-дуатлона.
Главно надметање одржано
је на дистанцама од три километра трчања, 12 км вожње

бицикла и 2,5 км трчања, по
захтевном терену, где се бициклистички сегмент возио на
МТБ бициклима, а не на класичним друмским, тркачким
бициклима.
ТК Тамиш је наступио са 28
такмичара, али најбољи триатлонци из нашега града нису
учествовали због обавеза на
послу или факултету, али и
због припрема у иностранству.
Као и претходних година, и

ово отварање такмичарске сезоне донело је много медаља
панчевачким триатлонцима.
Ања Давидовић је тријумфовала и у јуниорској и у апсолутној категорији, а Дарија
Ђорђевић била је друга у обе
категорије. Ива Божичковић
је освојила прво место у конкуренцији старијих почетница. Златну медаљу је заслужио
и Душан Лукић у групи такмичара од 41 до 50 година.

Алекса Кежић је други стигао
на циљ у конкуренцији млађих почетника, а сребрна одличја су заслужили и кадети
Марко Бабић и Марко Глишић. Војин Давидовић је био
трећи у надметању млађих почетника. Такмичење је завршено трком штафета, у којој
су наши такмичари учествовали у великом броју и освојили
све три медаље.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОСАМ БОРАЦА –
ОСАМ ФИНАЛА
Чланови Теквондо клуба Колосеум из Панчева остварили
су изванредан успех на такмичењу одржаном прошлог викенда у Шапцу. У конкуренцији 463 борца из 48 клубова из
седам земаља осморо наших
суграђана, колико их је и
представљало клуб, пласирало
се у финале.

Најсјајнија одличја су освојили Милица Неделковски,
Миња Бојовић и Ена Марковић, а сребрним медаљама су
се окитили: Стефан Илић, Лука Бабић, Лара Бокун, Бојан
Стефановски и Ирена Прудеус.

ШЕСТ МЕДАЉА
ЗА ПАНЧЕВО
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВИКЕНД „ОВЕРЕН” ВАЖНИМ БОДОВИМА

Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
среда, 19. април, 19 сати

„Жеља” на Ускрс
дочекује Црвену звезду
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у Панчеву и
околини нагледали су се своје
омиљене игре у протеклих седам дана. У среду, 12. априла,
одиграно је редовно коло и у
Српској лиги „Војводина”, као
и у Војвођанској лиги група
„Исток”. Клубови из нашег
града биће на новим првенственим искушењима и у данима ускршњих празника...
Двадесето коло Српске лиге
донело је важан и вредан тријумф популарне панчевачке
„дизелке”. У величанственом
амбијенту СЦ-а „Младост”,
пред око 1.000 гледалаца,
момци које предводи тренер
Ненад Стојчић демонстрирали
су леп и нападачки фудбал, па
гости из Сакула нису имали
нимало наде да могу остварити повољан исход: Железничар–Борац 3:0 (2:0).
Панчевци су овај меч одиграли у саставу: Јевтић, Теки-

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К)
Омољица: МЛАДОСТ–БАК
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ

жељом за тријумфом. Већ у
19. минуту Данило Ковачевић
је сјајно искористио центаршут Слободана Спасковског,
па је Железничар повео с 1:0,
а у финишу првог полувремена исти играч је најбоље реаговао и када је лопту ка њему
упутио Стајчић. „Дизелка” је
тако са два гола „вишка” отишла на паузу.

после два пораза. Идемо даље,
честитам целој екипи на игри
и борбености, а посебно бих
захвалио публици, која је и
овог пута дошла у великом
броју – рекао је јунак утакмице, двоструки стрелац, Данило Ковачевић.
У среду, 12. априла, „дизелка” је гостовала у Новој Пазови, а у недељу, за Ускрс, у Панчево долази Црвена звезда из
Новог Сада.
– Рекао сам већ неколико
пута до сада, али могу и да поновим – Железничар у сваку
утакмицу улази са жељом да
победи. Честитам момцима на
доброј и ефикасној игри, а како време буде одмицало, све
ће то бити још боље – додао је
тренер Ненад Стојчић.

Победнички низ су наставили и фудбалери Динама 1945.
Момци које предводи тренер
Бранко Ђокић гостовали су у
Кикинди, где су са 2:0 савладали домаћи ЖАК. Оба гола за
тим из нашег града постигао је
Николић.
Динамо 1945 је и даље први на та бе ли вој во ђан ског
„Истока”, па је све ближи коначном циљу – пласману у
Срп ску ли гу. У сре ду, 12.
априла, на Градском стадиону у Панчеву одигран је дерби првенства – између Динама 1945 и дру го пла си ра не
Козаре из Банатског Великог
Се ла, а на ред ног ви кен да
Панчевци путују у Банатски
Карловац на мегдан с домаћим Пролетером.

„БР ЗОМ ВО ЗУ” ТРО ФЕЈ КУ ПА
јашки, Спасковски, Јанићијевић, Јовановић, Стајчић,
Трипковић, Ковачевић, Недучић, Целин и Вигњевић, а у
другом полувремену прилику
су добили и Руњајић, Шалипуровић и Савков.
Жељко Стајчић и његови саиграчи су од почетка утакмице
диктирали темпо, играли су борбено и пожртвовано, с великом

Стојановски, а бронзе су зарадили: Никола и Дејан Долинга, Милош Ђорђевић и Матеја
Зубовић.
Солидан успех остварили су
и чланови ЏК-а Панчево.
Александар Лупулов је био
други, а на треће место су се
пласирали: Сара Ђурђев, Милица и Немања Нишић, Милош Мандарић и Филип Паланачки.

Стране припремио

Александар
Живковић

Фудбалери Железничара нису се опустили ни у другом полувремену. Наставили су да играју
своју игру, не дозвољавајући ривалу да се размахне и угрози њихово вођство. У 88. минуту тачку
на ову утакмицу ставио је капитен Жељко Стајчић, поставивши
коначан резултат.
– Ово је изузетно важна победа за нас, јер смо се вратили

Финална утакмица Купа Фудбалског савеза подручја Панчево одиграна је 5. априла на Градском стадиону у нашем
граду.
У борби за трофеј састали су се Динамо 1945 и Вршац, а
победу од 2:1 извојевао је домаћи „брзи воз”. Панчевци су
повели у деветом минуту, када је мрежу гостију погодио Небојша Арбутина. Гости су изједначили средином другог полувремена голом који је постигао Дарко Рокса, а онда је
Немања Николић у последњим тренуцима донео вредан
тријумф свом тиму.

„ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”, ДВАДЕСЕТ ОСМИ ПУТ

ЗАПАЖЕНИ КЛИНЦИ
Међународни меморијални
турнир „Владан Петровић”, на
коме је учествовало 460 најмлађих џудиста, одржан је
прошлог викенда у Падинској
Скели.
Такмичари Динама освојили су осам медаља. Златна одличја су заслужили Матеја
Стојановски и Огњен Ђуришић.
Сребром се окитила Јелена

Овог викенда

У среду одиграно
редовно коло

Школски турнир у бадминтону одржан је прошлог викенда
у Железнику. У конкуренцији
70 учесника запажене резултате остварили су чланови БК-а
Панчево.

Највредније трофеје су зарадили Маша Алексић и Стефан Мијатовић. Сребром су се
окитили Никола Борка и Петар Радонић, а бронзе су зарадили Миона Филиповић и Анђела Рашовић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

– Имамо велики број учесника у главном жребу, па са-

мим тим очекујемо да ће неко
од наших такмичара оствари-

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ

24:24
30:27

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ПАНЧЕВО

24:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Црвенка: ЦРВЕНКА–ЈАБУКА 31:28

Одбојка
ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД

3:1

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ

87:78
69:80

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА

95:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО
Шид: ПАРТИЗАН–БНС

ти добар резултат. Очекујем
добар тенис и позивам све љубитеље белог спорта да дођу и
уживају у добрим партијама и
будућности нашег тениса – истакао је директор турнира
Младен Вуковић.
Такмичење је отвореним
прогласио председник Спортског савеза Панчева Слободан
Битевић, који је свим учесницима пожелео добре игре, с
надом да ће се догодине опет
срести и у већем броју.
Мечеви се одржавају током
целог дана на теренима СЦ-а
„Младост”, а полуфинални и
финални мечеви, како у синглу, тако и у дублу, заказани
су за суботу и недељу, 15. и 16.
април.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:0
2:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК – ДИНАМО 1945
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА

0:2
1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В)
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

2:5
0:0
1:2
2:0
2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

1:0
2:1

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

8:2
0:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Hidra

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ДЕВОЈЧИЦЕ ИЗ „МИКИНЕ” ПРВЕ
Школско међуокружно такмичење у малом фудбалу за
ученике и ученице основних
школа одржано је 10. априла у
Зрењанину.
Екипа ОШ „Мирослав Мика
Антић ” у женској конкуренцији освојила је прво место и
тако се пласирала на републичко такмичење, које ће бити одржано у Караташу 16. и
17. маја. Екипа коју је предводио

106:70
82:57
93:73

Фудбал

ПОЛА СВЕТА У НАШЕМ ГРАДУ
Традиционалан турнир за дечаке и девојчице до шеснаест
година из серијала „Тенис
Европе”, много познатији као
„Пецин меморијал”, почео је
прошлог викенда на теренима
СЦ-а „Младост”. ТК Динамо је
двадесет осми пут окупио младе тенисерке и тенисере из готово целог света, па се у нашем
граду надмећу учесници из:
Румуније, Бугарске, Француске, Немачке, Аустрије, Америке, Русије, Јапана, Грчке,
Француске, Португалије, Мађарске, Хрватске, БиХ, Македоније, Црне Горе, Србије...
После одиграних квалификација свечано отварање уприличено је у недељу, 9. априла, а
главни турнир, са по 64 такмичара у обе конкуренције, стартовао је у уторак, 11. априла.
– Захваљујем свима који су
помогли организацију овогодишњег турнира, а пре свих Тениском савезу Србије, Граду Панчеву и многобројним волонтерима – рекао је председник
ТК-а Динамо Слободан Режа.
Боје нашег града на овом
значајном интернационалном
такмичењу браниће: Милана
Вулин, Наталија Ђукић, Ања
Милошевић, Стефана Топо,
Сара Дабић, Ана Вилчек, Емилија Којчић, Марко Топо, Вук
Новитовић и, такође члан ТК-а
Динамо, млади Јапанац Тани
Сота.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО

наставник Драган Радосављевић у полуфиналу је савладала тим из Новог Милошева с
9:0, да би у финалу била боља
и од ОШ „Љуба Ненадовић” из
Београда, и то са 7:1.
Дечаци из ОШ „Жарко Зрењанин” из Банатског Новог
Села поражени су у полуфиналу. Њих је предводио наставник Драган Вујић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф6)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЛЕПИ НЕКИ ДАНИ...
После ремија у Новом Саду
Динамо савладао Шамот
Панчевке „освојиле”
Пожаревац
Рукометаши Динама су у другом колу
плеј-офа у суботу, 8. априла, гостовали
у Новом Саду, где су се супротставили
шампионском тиму Војводине. Дерби
кола пратило је око триста гледалаца,
а на терену дворане „Слана бара” све је
прштало. Водила се жестока борба за
сваку лопту, за свако парче паркета...
На крају, победника није било: Војводина–Динамо 24:24 (12:16).
Бранко Радановић и његови саиграчи
одважно су ушли у овај дуел. Нису се
уплашили великог ривала, па су у првом полувремену потпуно надиграли
првака Србије. Ипак, у наставку сусрета Војводина је преузела иницијативу,
па је предност гостију почела да се топи. У неизвесном финишу и једни и
други имали су прилику да тријумфују, па је на крају подела бодова можда
најреалније „решење” овог дербија.
Већ у среду, 12. априла, панчевачки „жуто-црни” одмерили су снагу са
Шамотом из Аранђеловца. Овај меч је

Резултат

одигран у Хали спортова на Стрелишту, а око петсто љубитеља рукомета
још једном је имало прилику да се
увери због чега је Динамо прави хит
ове сезоне у Србији. Динамо је без већих проблема победио са 30:27, а најефикаснији у редовима домаћег тима
био је Петар Жујовић, који је постигао 12 погодака.

ОЧЕКИВАНИ ТРИЈУМФ
После дуге зимске паузе прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Трећој лиги група „Јужни Банат”. Рукометаши ОРК-а Панчево су на свом терену савладали Глогоњ са убедљивих 46:16.
Тренер домаћег тима Милован Ћурчија шансу да играју
пружио је и момцима с мањом
минутажом, а коначан исход
довољно говори о односу снага
на паркету Хале спортова на
Стрелишту.
Љубомир Јованов, капитен
ОРК Панчева, предводио је
своје другове до још једне убедљиве победе, а најефикаснији у домаћем
тиму били су Панић и Ђурков, са по осам погодака, као и Танелов и Стојановић, који су се по седам пута уписали у листу стрелаца.

Велику и веома важну победу оствариле су и рукометашице Панчева у 13.
колу Супер Б лиге. Девојке које предводи тренер Марко Крстић гостовале су
у Пожаревцу, где су одмериле снагу са
истоименим домаћином. Био је то прави дерби ове рунде првенства, јер су се
састале екипе из средине табеле, тимови
који се жестоко боре да ухвате прикључак с водећима. Домаће рукометашице
су у дуел ушле као фаворити, али нису
тако мислиле и Цеца Ничевски и њене
другарице: Пожаревац–Панчево 24:29
(13:13).
ЖРК Панчево је играо у саставу: Маја Радојчин (пет голова), Јелена Цветковић (четири), Андреа Бернардић,
Јована Рикановић, Невена Џелајлија,
Ивана Танелов (три), Невена Станишковић, Сања Павловић, Светлана Ничевски
(три), Тамара Бернардић, Александра
Филиповски, Милица Којчић (шест),
Катарина Шуберић, Ивана Новаков
(један) и Марија Милићевић (седам
голова).
Панчевке наредну утакмицу играју
22. априла против Жупе на свом терену.
А. Живковић

ТРАДИЦИОНАЛАН КАРАТЕ ТУРНИР „ЗЛАТНИ ПОЈАС”

БОБА И НИКОЛА ОДБРАНИЛИ ТИТУЛЕ
У Чачку је прошлог викенда одржан
први део традиционалног интернационалног карате турнира „Златни појас
2017”. Такмичење се наставља наредног викенда, када ће наступити млађе
категорије. Ово је убедљиво најјачи
међународни турнир у региону и налази се у календару Европске карате
федерације. У изузетно јакој конкуренцији од преко 1.000 учесника из:
Француске, Турске, Русије, Израела,

Шведске, Хрватске, Бугарске, БиХ,
Словачке, Црне Горе, Словеније, Македоније, Грчке, Румуније, Мађарске,
с Кипра и из Србије, одлични су били
и борци из нашег града.
Такмичари Карате клуба Динамо
још једном су били на високом нивоу.
Слободан Битевић и Никола Јовановић, ударне песнице репрезентације
Србије, заслужили су најсјајнија одличја у категорији преко 84 кг односно

до 75 кг, па су тако одбранили титуле
освојене прошле године. Одлично се
борио и млади Александар Анђелковић, који је с минималних 3:2 изгубио
од репрезентативца Црне Горе.
Истог дана надметали су се и кадети и јуниори, али су овог пута остали
без трофеја. Учествовали су: Александар Здешић, Никола Ивановић, Милош Стефановић, Урош Петровачки и
Марко Пуљаревић.
Већ наредног викенда, такође у Чачку, биће одржано Првенство Србије.
Титуле бране Никола Јовановић и Слободан Битевић.
Карате клуб Младост из Панчева
представио се с пет такмичара. Најуспешнији је био сениор Милош Макитан, који је освојио сребрно одличје у
категорији до 84 кг. Милош је до финала савладао ривала из Карате савеза
Београда, потом је био бољи и од првака Црне Горе, у полуфиналу је победио младог репрезентативца Србије,
вицешампиона Балкана, да би у финалу,
с минималним резултатом 3:2, изгубио од репрезентативца Турске.
Добар наступ су имали и: Јована
Новаков, Дамјан Стојановић, Слободан Томић и Филип Секулић.
A. Ж.

Тешко се живи у Србији данас. Средњи слој не постоји, поделили
су нас на минималан број изузетно богатих и максималан (веома)
сиромашних. Али то знају сви којима је реалитет у животу битан.
Оно о чему не размишља већина, јесте чињеница да је „човек
човеку вук”, што би рекао Томас Хобс. То може значити да је резултат наше емпатије раван нули. Зато је лепо видети да сиромашан сиромашнијем даје...

Није
Прошли су председнички избори, па је моменат да просечан конзумент медија свари сервиране му поруке у кампањи. Рецимо,
онај спот једног од кандидата из школске библиотеке о томе да
касни тридесет пет година с враћањем књиге, али да држи реч,
никоме сем агенцији која га је направила није био јасан. Мада,
много бољи тренутак за варење порука био је онај пре заокруживања редних бројева.
Ниједан од момака с фотке, вероватно, није гледао телевизију. И, највероватније, није гласао.

Добар
Колико год да је неко оптерећен сопственим свакодневним проблемима, требало би да има у глави да је онај до њега можда у
тежој ситуацији. Шта је оно што је натерало бициклисту да тегли
торбе и напред и назад, али да нађе места и за столичицу? Глад
можда? Куда је пошао, на стари бувљак? Је л’ сте ви гладни? Ако
нисте, додајте бар корицу хлеба онима што јесу.
То може, разуме се, да ради само онај што је у души добар.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Тамара Пековић,
средњошколка:

Нина Лазаревић,
средњошколка:

Немања Савић,
средњошколац:

– За викенд ћу се
видети с другарицама,
можда ћу изаћи,
а недељу ћу провести
у учењу. Мало ћу се
и одмарати.

– Ићи ћу на осамнаести
рођендан. Провешћу
Ускрс с породицом.
Радујем се празницима.

– За викенд ћу
посетити неку журку,
а у недељу ћу учити
како бих поправио
оцене пред крај
школске године.
Пошто је Ускрс,
вероватно ћу
ићи код баке.
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