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Друштво
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привредника
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Хроника
ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА ПОСТОЈИ ПЕТ ГОДИНА

Најхуманији људи

СВЕ УПАДЉИВИЈЕ СУЗБИЈАЊЕ КРАЂА У АТАРИМА
Двадесет осам запослених
брине о 64.000 хектара
Зимус забележен
покушај гажења
Годинама је једна од најболнијих
рак-рана пољопривредника у нашем
окружењу – како сачувати плодове
тешког рада. И када их у атарима сачека шокантан призор однете летине, тада готово да нема превише помоћи. Исто важи и за, рецимо, посечене тек ижџикљале младице на прилазима насељима које треба да послуже као ветрозаштитни појасеви.
Да не причамо о преоравању атарских путева и другим бахатлуцима...
Међутим, од 2012. године на терену је пољочуварска служба, а резултати њеног рада много су видљивији
од пре две године, откад су ови храбри момци ангажовани током целе
године. Веома често и даноноћно...
Град одабрао Г4
Покретач и послодавац послова пољочуварске службе је Град Панчево.
Према речима Зорана Грбе, секретара Секретаријата за пољопривреду,
село и рурални развој, већ пет година
путем јавних набавки бирају се компаније које нуде најповољније услове.
– За то време ангажоване су три
фирме и могу да кажем да су све оне
веома коректно испуњавале пооштрене законске регулативе, пре свега у вези с тим да су те безбедносне агенције
морале да буду лиценциране, а запослени адекватно обучени. Наше је да
обављамо надзор и пред њих постављамо високе критеријуме, па су оне
дужне да прате одређене ствари донесене скупштинском одлуком о заштити пољопривредног земљишта, која се
односи на 64.000 хектара, као и на целокупну инфраструктуру и каналску
мрежу. У то спада и заштита приватних поседа, попут, рецимо, воћњака у

Иванову или повртњака у Брестовцу и
Глогоњу, као и евидентирање крађа с
приватних поседа, али не и процесуирање, како неки то мисле. Пољочувари су у сталном контакту с представницима Града и месних заједница,
као и удружењима ратара, и константно прате наше инвестиције попут каналске мреже или ветрозаштитних
појасева – наводи Грба.
Важан критеријум је да одабрана
фирма мора имати двадесет осморо
обучених и униформисаних лица с
возилима и комплетном додатном
опремом.
Ове године је најбоље услове по цени од двадесет пет милиона динара
понудила београдска компанија Г4,
која је обезбедила тражени број лиценцираних пољочувара и распоредила их по свим катастарским областима у зависности од величине атара. Тако, на пример, у Омољици су

четворица, у Долову и Новом Селу –
по тројица, у свим осталим местима
по двојица, а у градској Месној заједници Горњи град – шесторица.
Сви они у топлијим данима, пред
осталог, чувају воће, поврће и усеве, а
зими је акценат на нелегалној сечи.
Притом, подносе Граду извештаје о
извршеној услузи и евидентираним
неправилностима и на основу тога
сваког месеца исплаћује им се договорени износ. Пољочувари су у великој
већини из места у којима раде, па познају околности и људе, који им се могу обратити у просторијама месних
заједница, на чијим огласним таблама су окачени њихови телефони, а заинтересовани могу контактирати и са
Секретаријатом за пољопривреду,
преко централе, на број 013/30-88-30.
Учестала сеча дрва
Сви извештаји с терена говоре у прилог томе да пољочуваре треба задр-

жати на нашим атарима. Они су свој
посао обављали веома професионално, али су, иако није било тежих инцидената, често наилазили на веома
непријатне ситуације.
Александар Ћосић, координатор
пољочуварске службе на територији
града Панчева, тај посао обавља од
2014. године и има солидно искуство.
Он каже да су блиски контакти с починиоцима крађа саставни део тог
посла, али да, на срећу, засад није било кобних последица.
– Основна функција ове службе је у
превенцији, првенствено у обиласку
атара, а у њене надлежности спада
заштита њива од преоравања атарских путева, стварања дивљих депонија, затрпавања кишних канала,
неовлашћене сече ветрозаштитних
појасева... Наши пољочувари, који од
1. јануара текуће године имају статус
службеног лица, на терену су преко
целе године и практично немају радно време. У последње време било је
много сече ветрозаштитних појасева,
али и конкретних резултата у сузбијању крађа. Ухваћено је више починилаца, у чему су нам, поред осталих, свесрдно помагали полиција и
шумарски инспектор. Највише таквих случајева било је на подручју
Долова, нарочито према Пешчари, а
интересантно је да је велики број затечених у неделу из Баваништа.
Одузимали смо им дрва, тестере и
други алат, а покретане су и пријаве.
Изречене су и неке санкције, попут
новчаних казни и принудног рада –
истиче Ћосић.
Поред Долова, једна од неуралгичнијих тачака налази се и на путу код
Старог Тамиша, где су често покушаване крађе дрвећа. Некад их пољочувари ухвате током редовног обиласка, а некад након дојава поштених и
одговорних суграђана.
» Наставак на страни 11

на свету
» страна 8

Култура
Отворене три поучне
изложбе
» страна 10

Фото-репортажа
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и боди-билдинга

» страна 29

Спорт
Фудбалски финиш
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» страна 30

2

КОМЕНТАРИ

Петак, 19. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Друштво неопходност,
влада само нужно зло
Теорија политике и политичка филозофија увек су актуелне. Посебно у срединама попут наше, у којима смењиви носиоци политичких
функција сматрају да су богомдани. Следеће пасусе посвећујемо
њима.
Теоретичари су још пре век и по јасно назначили да су појмови цивилно друштво и држава самосвојни, односно да грађанско друштво
треба и мора да се ствара и живи ван политичког домашаја државе.
Не морамо да идемо далеко у прошлост да бисмо се уверили како то
функционише у реалности код нас. Рецимо, грађански протести после недавно одржаних председничких избора, иако непосредно политички мотивисани, у својој суштини били су одраз потребе грађана да на улицама покажу незадовољство општом ситуацијом у држави и друштву.
Како је реаговала држава? Најпре је преко својих удворичких
медија из све снаге распалила по шетачима, који нису нарушавали
јавни ред и мир, частећи их најпогрднијим атрибутима и смањујући значај и број учесника. После неког времена, када су реално и
битно проређени редови протестаната, и напади су, као по команди, попустили. Овде се руши поменути основни постулат: грађани
јесу у негативном контексту у домашају државе, начин на који се
тај процес одвија и енергија што се у тај „посао” улаже потпуно су
неважни.
На трагу реченог, изузетно је интересантно виђење Т. Пејна, који је
одавно написао: „Друштво је неопходно у свакој држави, а влада је
чак и у најбољој држави само нужно зло”.

***
Као и све остале гране привреде, у Србији супер стоји пољопривреда!
У ствари, не стоји, обим производње сваке године опада. Ова чињеница би Панчевце, као становнике равног и плодног Баната, морала
посебно да брине.
Сулудо је и покушати поредити данашњицу са осамдесетим годинама прошлог века; тада је моћни ПИК „Тамиш” запошљавао хиљаде људи, који су бринули о десетинама хиљада грла стоке и обрађивали незамисливе површине земље. Онда је комбинат пропао: распарчан је и интересно продат у деловима – баш као и велика држава
у којој је цветао.
Али с променом режима 2000. године и престанком ратова очекивало се да ће ствари кренути набоље. Ипак, чак и тај период од пре
десет до петнаест година из перспективе ратара и сточара изгледа
боље од овог који сада преживљавају.
Ако се овај тренд настави, а држава ништа конкретно не предузме
– ко преживи, причаће...
***
После два месеца паузе прорадиће и одборници локалног парламента. Заседање Скупштине града биће, као и увек, добра прилика за
опозицију да се огласи. У последње време, судећи по мизерном броју одржаних конференција за новинаре (за месец дана тек две-три),
чланови и водећи људи странака које не учествују у власти нису имали шта да кажу.
Због суштине политичког деловања, као и свих могућих дефиниција политике и вишестраначја, како оних академских, тако и свакодневних народских, неопходно је да се разбуде. Новинари једва чекају да добију „месо” од политичких актера: овако испада да бојкотујемо другачија мишљења, она ван мејнстрима, да нам није стало до
демократије.
А она је, како је забележио Имануел Кант у „Критици чистог ума”,
уређење које „допушта највећу могућу људску слободу сагласно закону по коме се слобода сваког појединца може помирити са слободом
свих других”.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко је коме
Африка?!
И таман кад нам је кренуло на свим
фронтовима, пре свега на оном најприоритетнијем – економском, неко
се досетио да нам ту једва досањану
сeренаду безобзирно квари. Иако,
малтене, треба да нас је срамота колико нам добро иде, тим „згубиданима” пало је на памет да нас пореде с
неким тамо Анголама, Замбијама,
Намбијама... (или беше – Намибија,
ал’ за ту област најбоље је консултовати доктора Гангулу Шапића).

А по чему то?! По просеку месечне плате по глави становника. И то с
неким афричким племенима, примитивцима и дивљацима, који вероватно једва умеју да користе новац...
Али оно, види врага, испаде да су
око две трећине земаља с Црног континента бољег стандарда (по глави)
него ми, грађани Србије, чија привреда је у незаустављивом расту?! Из
тог „сумњивог” истраживања произлази да пoменути Замбијци или Малавијци сваког првог добијају, у просеку, троструко више кеша од нас?!
Да наша срамота (али не она изазвана привредним растом) буде већа,
неупоредиво боље у реформама напредују чунга-лунга-банана републике – Габон, Малави, Свазиленд
или Лесото?! И према поменутој
причи још испада да су то успевали у
време разбуктавања светске економске кризе? А ми се упињали да докажемо како је та криза наша шанса?!
Ма, дааај – ко још може да поверује у то да дојучерашњи бушмани и
људождери могу имати пуније џепове него житељи једне од најстаријих
европских цивилизација, чији су
преци јели виљушком још пре него
што су то могли и да замисле свеколики германски варвари?!
Али чек мало – зар није неоспорна чињеница да многи, нарочито
образовани, напуштају земљу у виду
ластиног репа, што лагано поприма
епске размере. Добро, исто тако је
познато да су омиљене дестинације

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

лоциране на западу или северу Европе и евентуално преко баре у канадско-америчком елдораду или на супротној страни – у „аустро-зеландији”. Међутим, све више чујемо како
наши људи, додуше још увек на краћи период, одлазе и у правцу до јуче
сироте Африке. Те овај у Боцвани, те
онај у Екваторијалној Гвинеји...
Обрни-окрени, све мирише на то
да поменута аналитика има прибежиште у суровој реалности, па морамо озбиљно да се замислимо над питањем ко је овде коме „Африка”. Да
ствар буде црња, испод нас су саме
недржаве оптерећене ратовима, тероризмом и другим „елементарним
непогодама” – Сијера Леоне, Нигерија, Сомалија...
Туга је да чак и неке од њих имају
близу тих наших просечних 400
евра.
Колико?! Ма, дааај – сумњичаво
климнуше главом овадашњи дежурни „песимисти”: а где то – евентуално на Врачару или у Лазаревцу?!
С друге стране, рецимо, у јединој
фабрици (ципела) у Трговишту, у
погону бивше „Коштане”, пословођа
има „читавих” двадесет хиљада динара, а запослене „целих” седам за
рад од јутра до сутра?! Какав Чад,
Џибути или Танзанија – за њих би,
поред толике плате, егзистенцијални
рај представљало чак и погранично
подручје између Сирије и Исламске
државе.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Преврнули смо и небо и земљу. Нигде чардака!
• Ми не мешамо бабе и жабе. Жабе су за јело.
• Пролетери свих земаља – без краља не ваља!
• Мислим да је изрека да треба бити задовољан малим сама
по себи предимензионисана.

• Код нас један ради, а тројица певају: да нам живи, живи рад!
• Ми смо сами себи највећи непријатељ који вреба са свих страна.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Песнику, дечјем пријатељу
Фасада школе „Мара Мандић”, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОНО ШТО НИЈЕ БИЛО У МЕДИЈИМА, НИЈЕ СЕ ДЕСИЛО. ЗБОГ ТОГА
СУ НОВИНАРИ ПРИНУЂЕНИ ДА СТАЛНО ИЗМИШЉАЈУ ДОГАЂАЈЕ!
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НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

ШТА ОСМЕХ ГОВОРИ О НАМА
Сваки четврти
одрасли становник
Србије има мање
од десет зуба

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Важна тема већ
од вртићког доба
Служба стоматолошке здравствене заштите панчевачког
Дома здравља прикључила се
низом активности обележавању Недеље здравља уста и зуба,
којој је у Србији, већ 27 година,
посвећена трећа седмица маја.
Овогодишња кампања реализује се под слоганом „Осмехни се здраво”, а за време њеног
трајања, од 15. до 21. маја, у
читавој држави приређују се
различите манифестације намењене пре свега деци, наставницима и родитељима.
Епидемија каријеса
– У Србији је ситуација тренутно таква да у петнаестој години
97% деце има један или више
каријесних зуба, сваки четврти
одрасли становник има мање од
десет зуба, 9,3% одраслих нема
ниједан зуб, а само 50% становништва пере зубе више од једном дневно. Зато се током ове
недеље сви запослени у нашој
Служби додатно ангажују у превентивном и здравствено-васпитном раду, како би суграђанима скренули пажњу на здраве
навике с циљем спречавања
епидемије каријеса, болести десни и губитка зуба – истакао је
др Тихомир Мреновић, начелник Службе стоматологије.
Једна од активности у оквиру обележавања Недеље уста и
зуба реализована је у уторак,
16. маја, када су одељење дечје стоматологије посетили малишани из припремне групе
вртића „Љиљан” како би прегледали своје зубиће.
– Ово нам је већ друга посета стоматологу и можемо се

Зубић-вила није желела да се фотографише
похвалити тиме да наша деца,
као и њихови родитељи, имају
навику да редовно одлазе код
зубара. Како је реч о предшколцима, сада је код нас актуелна зубић-вила, јер деци
испадају млечни зуби. То је
сада главна атракција, заједно
се веселимо сваком зубу који
испадне, а наравно и новима
који ничу – рекла је васпитачица Ружица Ненадић.
У чекаоници дечјег одељења
постављена је и изложба радова деце из свих вртића ПУ
„Дечја радост” на тему здравља уста и зуба.
– Сваке године у ово време на
нашем одељењу направимо мало свечанију атмосферу, а у обележавање догађаја укључују се и
основне школе и поједине сеоске здравствене станице. Изложба дечјих радова организује се
традиционално, а осим тога, у
први план стављамо едукацију
родитеља и деце о томе шта све

треба радити како би се зубићи
одржали у што бољем стању и
како би било што мање каријеса
– рекла је др Весна Анкић, стоматолог на дечјем одељењу.
Безбрижни и пребрижни
Она је додала и то да се о овим
темама не говори само у трећој седмици маја, већ током
читаве године.
– Имамо организоване превентивне посете свим вртићима, основним и средњим школама у Панчеву, током којих
децу и родитеље подсећамо на
то да је изузетно важно посећивати одабраног стоматолога
бар једном у шест месеци, и то
од ницања првог зубића, па до
краја живота. Морам да похвалим млађе генерације да воде
више рачуна о здрављу зуба
него што је то раније био случај. Запазили смо и то да родитељи као да су се поделили у
две групе: једни су пребрижни
и долазе због сваке тачкице,

док други доводе децу тек онда
када је за спас одређеног зубића прекасно. На срећу, предњаче они одговорнији – каже
др Весна Анкић.
У прву посету зубару с дететом би требало отићи одмах
по ницању зубића. Том приликом ће родитељи добити савете о правилној исхрани детета
и адекватној нези млечних зуба. Основне препоруке гласе
да треба избегавати превелике
количине шећера, као и да зубе детету треба прати чим се
појаве, и то тако што ће се с
њих пре спавања скидати
скрама уз помоћ газе наквашене водом. Касније се уводе
и четкице и мале количине
пасте за зубе, а око треће године живота, када је дете спретније, може му се поверити задатак да почне самостално да
пере зубе, наравно и даље уз
надзор и подршку родитеља.
Д. Кожан

ПОЧИЊУ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

Књижевне вечери, сусрети са ауторима, изложбе...
Манифестација „Мајски дани књиге” прославиће ове године јубилеј – петнаест година постојања. Од 18. до 26.
маја представиће се добитници Европске награде за књижевност, два писца који су за
свој рад у последње време добили неколи ко значај них
признања, а гошћа финалне
вечери биће актуелна добитница НИН-ове награде за роман године.
„Мајски дани књиге” почеће у четвртак, 18. маја, у 19 сати, у Галерији савремене
уметности, отварањем изложбе слика, скулптура и видеоматеријала „Гушење и дављење” Милоша Шобајића.
Следећи сусрет биће одржан
у понедељак, 22. маја, у читаоници Градске библиотеке, када ће се публици представити
добитници Европске награде
за књижевност: Јелена Лен-

голд, Татјана Ступар Трифуновић и Угљеша Шајтинац.
Сутрадан на истом месту, у
16 сати, биће додељене награде
најбољим младим читаоцима, а
гост ће бити дечји писац Бранко Стевановић. Истог дана биће
одржане две књижевне вечери,
на којима ће се представити Берислав Благојевић (у 18.30) и
Енес Халиловић (у 20 сати).
У среду, 24. маја, у 12 сати, у
оквиру обележавања Дана словенске писмености и културе
биће одржани: предавање
проф. др Радивоја Радића „Последњи Немањић – реч о Св.
Јоасафу Метеориту”, додела
признања за изузетан допринос проучавању историје библиотекарства у Србији и промоција јубиларног, 30. броја
„Читалишта” – научног часописа за теорију и праксу библиотекарства. Биће отворене
и две изложбе: „’Читалиште’ –

првих 15 година” Миљане Мимице Алексић и „’Читалиште’
и издања Градске библиотеке
Панчево” Љиљане Дракшан.
Сусрет са уметником Милошем Шобајићем, под називом
„Широм раширених руку”, биће приређен истог дана, од 19
сати. Том приликом ће бити
приказани филмски записи
Владимира Валешинског о делима Милоша Шобајића и
представљена монографија о
уметнику, а гост вечери биће
Матија Бећковић.
Промоција књиге „Лична топографија раја” Горана Траиловића биће одржана у четвртак,
25. маја, у 10 сати, у ресторану
„Мали рај”, а учесници ће бити
др Драгана Сабовљев, Дејан Боснић, Немања Ротар и аутор. У
дворани „Аполо”, од 12.30,
проф. др Десанка Стаматовић,
академик Радомир В. Ивановић, проф. др Гордана Стокић

Симончић и проф. др Жељко
Вучковић промовисаће монографију „Библиотека кроз време: прилози општој историји
библиотека до 16. века”, након
чега ће уследити научни скуп
„Библиотеке и идентитет”. У
19.30 програм ће се наставити у
читаоници Градске библиотеке,
где ће бити представљена монографија „Јавне библиотеке у
Србији 1901–1918” Бранке
Драгосавац. Поред ауторке, говориће и академик Радомир В.
Ивановић и Мила Стефановић.
Дан пун књижевних сусрета завршиће се у старој Вајфертовој
пивари уз музику сећања „Ritmo de la noche”.
Последње вече манифестације резервисано је за Ивану Динић, добитницу НИН-ове награде. У петак, 26. маја, у 19 сати, у
читаоници Градске библиотеке
с њом ће разговарати књижевник Вуле Журић.
M. M.

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

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

AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL У НЕДЕЉУ
У ПАРКУ

Сећање на преминуле
од сиде
Међународни дан сећања на
преминуле од сиде (International AIDS Candlelight Memorial) биће обележен и у
нашем граду, у недељу, 21.
маја, од 19 до 21 сат, на платоу испред Градске управе.
Како кажу организатори
догађаја из удружења „Нова
+”, циљ овог симболичног
скупа је промовисање права
и потреба људи који живе с
ХИВ-ом и сидом, а током вечери ће бити представљени
најновији подаци о кретању
ХИВ-а у Србији, као и резул-

тати рада Уније организација
које се баве њиховом заштитом (USOP). Наши суграђани ће имати прилику да упале свећу у знак сећања на
преминуле од сиде или да
оставе поруку подршке онима који су заражени ХИВ-ом.
AIDS Candlelight Memorial
обележава се од 1983. године, сваке треће недеље у мају, с циљем подизања свести
о овој болести, буђења солидарности и спречавања дискриминације оболелих.
Д. К.

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст на протетичке
услуге
Од самог отварања,
крајем прошле године, Центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број
наших суграђана одлучује се
за услуге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због
атрактивних цена и могућ-

ности плаћања на одложено. Управо ових
дана у „Никоденту” је
покренута и нова акција, у оквиру које сви
они којима су неопходне услуге из области протетике остварују право на чак 30%
попуста.
Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.

НАЈЛЕПША МИНИЈАТУРА У ЗЕМЉИ

Награђена Марина Трифуновић
Чланица Удружења жена „Панонке” Марина Трифуновић
израдила је најбољу минијатуру у земљи традиционалном
техником – оцењено је на петој
изложби рукотворина „100 жена – 100 минијатура” у Народној скупштини у Београду. Поред ње, прво место су освојиле
и Славица Васовић из Сомбора, Верица Авлијаш из Београда и Слободан Митровић из
Беле Паланке, и то у категоријама вез и златовез, пустовање
и керамика, ткање и нецање.

– Била сам врло изненађена
када сам чула да је један од моја два рада освојио прво место
на годишњој изложби у Народној скупштини. Реч је о минијатури у категорији нецање, односно чипка кроз хеклање – изјавила је Марина Трифуновић.
За овогодишњу манифестацију пријавило се више од 80
аутора са преко 150 експоната
из 30 општина и градова, а
стручни жири је за изложбу
одабрао 95 минијатура од 50
аутора.

Изложба „100 жена – 100
минијатура” јесте јединствена
жирирана манифестација у
области рукотворина, чији је
циљ мотивација жена и младих да се учешћем афирмишу
и добију признање струке и
јавности за свој рад.
– Протокол Народне скупштине, као и Републичке и
Покрајинске владе користи
традиционалне рукотворине
„Етно-мреже” као дипломатске поклоне, чиме промовише
аутентичност и лепоту насле-

ђа Србије и ствара извор прихода и запослења за жене на
селу – рекао је Владимир Маринковић, потпредседник Народне скупштине, отварајући
изложбу.
За све најбоље оцењене ауторе обезбеђене су вредне
новчане награде кроз спонзорство друштвено одговорних компанија које су сагледале значај ове иницијативе и
уз институционалну подршку
Народне скупштине и НАЛЕД-а.

Кровно удружење произвођача рукотворина „Етно-мрежа” промовише производњу
рукотворина као перспективну привредну грану која уз
минимална улагања може да
обезбеди извор прихода за жене из свих крајева Србије и допринесе промени имиџа земље.
Изложбу је организовало
удружење „Етно-мрежа” уз подршку Народне скупштине и
НАЛЕД-а, а трајаће до 19. маја.
М. Д.
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ПОКРЕТ ДВЕРИ

РЕФЛЕКСИЈА ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА У ПАНЧЕВУ

Више новца за здравство

ЛИГАШИ ОСТАЈУ
БЕЗ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ?

Покрет Двери оцењује да је
према попису из 2011. године, на територији Панчева
било је 124.511 становника,
а данас, након пет година
власти политичара који су
само променили страначке
боје, имамо преко 4.000 грађана мање.
– Уместо да се радујемо
сваком новом дану, порастао је број оних који са зебњом чекају извршитеље да
им узму део имовине, јер
нису у стању да плате комуналије и остале трошкове.
Ништа мање не страхујемо
ни од болести, али ни од
услова у којима бисмо били
лечени. Социјална, правна,
економска и здравствена сигурност грађана су урушене
и свако од нас трпи последице неспособних људи –
рекао је Милутин Илић из
Двери.
Чланови Двери у Панчеву
критиковали су републичку
и покрајинску власт, чија је
администрација је преобимна и због које „завлаче руке
у џепове локалних самоу-

права”. Оцењују да исти однос имају и локалне самоуправе према месним заједницама. Немања Михајловић, члан Градске организације Двери, изјавио је да
због тога не чуди што је Општа болница, која је под ингеренцијом
Покрајинске
владе, у лошем стању.
– Када би средства за
здравство била на располагању локалној заједници, ми
бисмо знали где је најпотребније уложити и не бисмо чекали милостињу из
Новог Сада. Овако, стручни
кадар одлази у иностранство, док нама остаје мало
способних, вредних и часних, а много корумпираних, страначких, неспособних и с купљеном дипломом
– изјавио је Михајловић, који је студент права, и додао
да он не жели да оде из Србије, као и да ће учинити све
да и остали млади Панчевци
остану овде.
Прва прилика биће већ 4.
јуна, када ће бити одржани
избори у МЗ Котеж.

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Шта је с реконструкцијом
атлетске стазе?
Странка „Доста је било” апелује на градске челнике да
„пређу с речи на дела” и започну обећану реконструкцију атлетске стазе на Градском стадиону.
„Позивамо их да обавесте
грађане о детаљима у вези с
реконструкцијом атлетске
стазе. Тражимо од њих потпуну транспарентност рада
и деловања, јер на то грађани Панчева полажу пуно
право”, саопштила је 15. маја ова странка.
Она подсећа да је Градски
стадион матична кућа неколико спортских клубова, од
којих многи, међу којима и
Атлетски клуб Панчево, последњих година бележе завидне резултате на великим
такмичењима. Такође, последњих година из градског

буџета се мало новца распоређује за школски спорт и за
изградњу и реновирање мултифункционалних спортских
објеката за ђаке и рекреативце, а с друге стране подстичу
се појединци у професионалним, комерцијалним и скупим спортовима.
На крају подсећају да је
уговор између Атлетског савеза Србије и Града Панчева
о обезбеђивању идејног пројекта за изградњу атлетске
стазе на Градском стадиону
потписан још крајем 2015.
године, а током председничке кампање, крајем марта,
градоначелник Саша Павлов позвао је надлежно министарство да финансијски
помогне изградњу. До данас
„постоји само идеја и предизборно обећање.

Скупштина града
добија петоро
независних
одборника
Социјалисти и поред
подршке Вучићу
у Панчеву остају
опозиција
На последњим председничким изборима, 2. априла, први
пут две велике партије – Демократска странка и Социјалистичка партија Србије – нису имале свог кандидата. Демократе су подржале независног Сашу Јанковића, а социјалисти лидера напредњака и
актуелног премијера Александра Вучића. У светлу овог преседана, али у Панчеву, можемо да сагледамо и лигаше, јер
је Градски одбор Лиге социјалдемократа Војводине, и поред тога што се лидер те партије Ненад Чанак кандидовао,
подршку дао другом кандидату – Саши Јанковићу.
За петак, 19. мај, заказана је
прва седница Скупштине града Панчева након ових председничких избора. Наступање
панчевачких одборника, како
сазнајемо, биће промењено.
Сложена ситуација за лигаше
Осим тога што нису хтели да
подрже свог председника Ненада Чанка, па су на изборима
2. aприла гласали за Јанковића, у Панчеву су изгубили и
најјачу у страначкој хијерархији – Маринику Тепић. Она је
прва током кампање за председника Србије напустила ЛСВ
и помоћ у изборном штабу
пружила бившем заштитнику
грађана, а недавно је постала и
члан Нове странке Зорана
Живковића. Саша Јанковић ни
месец и по дана након одржаних избора није своју политичку амбицију дефинисао кроз
оснивање покрета или странке. Најављено је да ће то учинити у недељу, 21. маја, што је

пак после одржавања панчевачке скупштине.
Одборник Лиге социјалдемократа Војводине Павле Ђукић изјавио је да ће из те
странке изаћи петоро од шесторо одборника.
– У своје лично име могу да
кажем да ћу у петак у Скупштини града наступати као
независни одборник – изјавио
је Ђукић.
На нашу констатацију да
Саша Јанковић два дана након ове седнице оснива покрет, а да је њихова Мариника Тепић код Живковића, и
на питање куда ће они, Ђукић
је загонетно поновио да су
панчевачки лигаши пружили
подршку Јанковићу, не желећи да открива да ли ће као независни одборници бити само
на тој једној седници. Поред
Ђукића, одборници ЛСВ-а су
и Денко Тончев, Владан Кељевић, Милош Веселинов,
Соња Ра дивојев и Оливер
Петковић.

Одборница ЛСВ-а Соња Радивојев потврдила је за „Панчевац”
да је она та која остаје у ЛСВ-у.
– Упозната сам с дешавањима у странци. И поред тога
што смо сви, односно цео
Градски одбор, подржали Јанковића, нећу напустити Лигу,
у којој сам од 1999. године.
Чанак нам то и не замера. У
свом будућем раду, па и као
једини представник ЛСВ-а у
Скупштини града, борићу се
као и до сада за моје Доловце.
Да подсетим, имамо проблем
са обрачуном цене смећа, али
о томе више на Скупштини –
изјавила је Соња Радивојев.
У панчевачком СПС-у нема
промена
Шеф Одборничке групе СПС-а
Никола Дангубић подсећа да и
поред одлуке врха странке да
на изборима 2. априла подрже
кандидата СНС-а, у Панчеву,
већ у петак, настављају опозиционо деловање.
– У панчевачком парламенту остајемо јака опозиција и то

што смо на изборима подржали Александра Вучића за
председника Србије, неће се
одразити на наше наступе у
панчевачком парламенту. Наши одборници ће и даље бити
конструктивна опозиција – изјавио је Дангубић.
Одборничка група СПС-а,
након што су је крајем прошле
године напустили Зоран Ашанин и Видана Думитру, који су
из СПС-а односно „Јединствене Србије” прешли у СНС, броји четворо одборника.
Из Лиге су нас замолили за
стрпљење и најавили да ће
ускоро, а можда већ у петак,
одржати конференцију за новинаре. Стрпљиви ћемо бити и
до следеће седнице Скупштине, на којој ће своју одборничку групу можда добити Саша
Јанковић, Нова странка или
неко трећи. За панчевачке
прилике, иначе, није уобичајено да независни одборници у
парламенту буду дуже од две
седнице.

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОБЕЛЕЖИО ДЕСЕТ ГОДИНА

Није све у политици
Радним састанком одржаним
16. маја Савет за родну равноправност Скупштине града
обележио је десет година постојања. У малој сали градске
куће тим поводом разговарали су председник Скупштине
града Тигран Киш, директорка Покрајинског завода за
равноправност полова Диана
Миловић, покрајински посланик СНС-а Нада Милановић,
као и чланови Женске одборничке мреже Панчева и представници панчевачких удружења и институција.
Пре свега политичка обавеза
одборника, али и њихова грађанска дужност, налажу им да
се у локалним срединама баве
питањима родне равноправности, али и другим проблемима
маргинализованих група. Како
смо чули од председника
Скупштине Тиграна Киша, за
ових десет година ниједан састанак управо овог савета није
одложен због, на пример, недостатка кворума, што није
случај са осталим скупштинским одборима. Милица Тодоровић, председница Савета за
родну равноправност, каже да
тај податак говори о њиховој
одлучности у борби за бољи
положај свих грађана.
– С циљем да родну политику инкорпорира у све јавне политике, Савет је основан 2007.

године, а тренутно броји девет
чланова – рекла је она.
Председавајући локалног
парламента Тигран Киш подсетио је да панчевачка скупштина има девет обавезних
радних тела, а да само једно, и
то ово, озбиљно ради свој посао. У та радна тела често се
мешају и политика и други
интереси.
– Ви сте свих ових десет година предано радили на томе
да сви живимо боље, а не само
жене. Седнице Скупштине
града су често бурне и политички обојене, па се за скупштинском говорницом, нажалост, не чује шта је то што ви
тако успешно радите – рекао
је Киш.
Политичари не виде значај
Савета
У Скупштини Панчева од октобра прошле године постоји
и Женска одборничка мрежа,
у којој су одборнице свих политичких странака, и оне треба да воде другачију локалну
политику, односно да увек
стављају локални интерес испред политичког.
Заменица председнице Женске одборничке мреже Весна
Вујовић, одборница СНС-а,
подсећа да су се одборнице
удружиле на иницијативу
управо Савета за родну равноправност и да и оне учествују

у његовом раду. Иначе, панчевачка Скупштина има четрдесет девет одборника и двадесет једну одборницу, што је
испод законског минимума
од 30 одсто.
– За оснивања Женске одборничке групе било је шеснаест одборница, а наш циљ је
укључивање свих одборница
из свих партија у рад како би
расправљале о важним локалним темама, не само политичким – рекла је Вујовићева.
Крајем прошле године на
чело Покрајинског завода за
равноправност полова дошла
је Диана Миловић. За себе каже да је функционер који не
седи у фотељи, већ је стално
на терену, што треба и остали
политичари да раде, јер се је-

дино тако може добити јасан
увид у то колико је стање тешко или неки проблем велики.
– Многи председници општина и градоначелници, као
и председници скупштина
уопште нису разумели шта су
савети за родну равноправност, па су на та места постављали људе који о томе немају
појма. Од октобра прошле године сам на челу Покрајинског завода и оно што сам
приметила, јесте да су се жене
углавном бавиле кифлицама и
ручним радовима. И то је потребно, али и држава и Покрајина и локална самоуправа
имале би више користи када
би се оне озбиљније бавиле
проблемима, али на крају и

тим својим хобијима – рекла
је Миловићева.
Нагласила је да је породица, као стуб друштва, пољуљана, а да су и мушкарци у тешкој ситуацији. Да јесу, показује повећан број самоубистава. Држава треба да води рачуна о обе популације, а сам завод је ове године утростручио
свој буџет намењен пројектима удружења.
Сигурне куће као илустрација стања друштва
Руководилац Сигурне куће у
Панчеву Јасна Вујичић на
радном скупу поводом обележавања десет година рада Савета за родну равноправност
заокружила је причу, а и надовезала се на покрајинску директорку и дала конкретне сугестије с терена односно из
домена своје позиције. Оценила је да ентузијазам пада, а да
се проблеми гомилају и да то
захтева озбиљну анализу.
– Да ли ћемо се померити
од колача и хеклераја? Одмах
да кажем, да ме не разумете
погрешно, и сама сам ткаља у
удружењу „Панонке”, али сам
и несрећна и тужна, јер сви
имамо капацитета за више и
боље. Морам рећи да сам несрећна када чујем да само поједини гравитирају Новом Саду, јер и бројна панчевачка
удружења постоје и раде. Нео-

пходна нам је помоћ Новог
Сада односно државе како бисмо финализирали оно што
радимо... Морам да додам и
да прича о Сигурној кући захтева посебан састанак јер,
примера ради, сваког дана су
сви наши капацитети пуни.
Иначе, панчевачко прихватилиште је прво у Србији добило
дозволу за рад, али су наши
услови за рад ограничени, јер
свакодневно радимо са двадесет жена, на пример, у празном дворишту – рекла је она.
Нада Милановић, покрајински посланик СНС-а из Панчева, која је у Скупштини Војводине и заменица председнице Одбора за равноправност
полова, рекла је да је свим
панчевачким грађанима и
удружењима на располагању,
као врста споне између Панчева и Покрајине.
На обележавању десет година Савета за родну равноправност били су представници
удружења жена, удружења
особа са инвалидитетом, као и
представници
политичких
странака.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ТОП ДОБИО КАТАМАРАН

ДОНАЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ,
ПРОМОЦИЈЕ

Запловила „Панука”

Унапређење степена
комуналних услуга
Прописан режим заштите
на Поњавици
Целих петнаест тачака дневног реда
прошли су градски већници на седници одржаној 12. маја. Састанак је
отворен представљањем средњорочног и дугорочног плана стратегије и
развоја ЈКП-а „Долови”. Потреба за
унапређењем степена комуналних
услуга по захтевима корисника јесте
лајтмотив овог документа.
Причало се о конверзији дуга СП-а
„Ласта” из Београда по основу уступљеног јавног прихода у капитал града, козметички су, у складу с променама закона, измењени неки акти, а
дате су сагласности ЈКП-у „Водовод
и канализација” за донацију цеви колегама из Качарева, као и ЈКП-у „Зеленило” да усвоји правилник о унутрашњем реду и чуварској служби
Парка природе Поњавица. Њиме се
утврђују правила за спровођење прописаног режима заштите. То се нарочито односи на понашање посетилаца
заштићеног подручја, као и на његово одржавање.
Градско веће је мишљења да
Скупштина града може да усвоји Извештај о раду и финансијском пословању ТОП-а за 2016, а у вези с ту-

Заживеће већ у петак
ризмом је одобравање пријаве предлога пројекта града Панчева на конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација за доделу
субвенција и дотација намењених за
пројекте развоја туризма у 2017.
Радни назив пројекта је „Уређење
пристана на Тамишу у Панчеву”, а
град ће конкурисати за 1,4 милиона
динара с ПДВ-ом. Из исте сфере су и
закључци да „Дани Вајферта” и „Дан
Дунава” треба да буду градске манифестације од јавног интереса за
Панчево.

ОДБОРНИЦИ ПОНОВО У КЛУПАМА
Председник Скупштине града Тигран Киш сазвао је једанаесту седницу
овог сазива за 19. мај. После двомесечне паузе одборници ће имати пред
собом минимално 37 тачака дневног реда, а колико ће о њима расправљати, остаје да видимо.
Мењаће се и допуњаваће се планови регулације Мисе и терминала
продуктовода, преносиће се права коришћења неких објеката с једних на
друга правна лица, говориће се о Туристичкој организацији Панчева, Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин”, Црвеном крсту...
Претпоставка је да ће опозиција имати шта да каже на тему средњорочних и дугорочних планова пословне стратегије и развоја градских и
сеоских јавних и јавних комуналних предузећа. Очекује се да клупе буду
попуњене.

Другопоменута манифестација
одржаће се 17. и 20. јуна под слоганом „Активни за реке”, а током ње ће
се на градској плажи, између осталог, одржати еколошко-ликовна радионица, акција чишћења водотока
и обала Тамиша, промоција веслања
ради рекреације... Већници су потом
дали сагласност старчевачком Дому
културе за давање у закуп пословних
просторија.
Неке тачке дневног реда ове седнице, као и многобројне са састанака
градских отаца одржаних у претходна два месеца, биће теме за расправу
одборника Скупштине града последњег радног дана ове недеље.
С. Трајковић

Град Панчево је прошлог петка Туристичкој организацији Панчево на
управљање и коришћење предао бродић катамаран. Добио је име „Панука”, а његова кума – пливачица Ања
Цревар, према традицији, разбијањем боце вина о крму пустила је брод
у употребу. Ради се о реализацији
пројекта „Партиципативно буџетирање”, за 2016. годину, који је подразумевао да грађани између неколико
предлога изаберу најбољи кроз процес јачања њихове улоге у доношењу
одлука на локалном нивоу.
Пошто је посада сачињена од
панчевачких новинара стигла до
места где се „Дунав улива у Тамиш
из свих мора, свих океана”, градоначелник Саша Павлов је рекао:
– Ово је конкретна активност у вези са изласком града на његове реке.
Искрено се надам да ће наши суграђани који нису имали прилику да са-

гледају град из свих углова искористити вожњу катамараном како би
Панчево доживели и са река. Такође,
они што се са сетом сећају времена
када су туристички бродови пловили
нашим рекама, сада могу да уживају
у новом-старом искуству.
„Панука” може да превезе дванаест особа и саграђена је од специфичне легуре алуминијума на најсавременији начин. Дужина бродића
је десет метара, а ширина четири;
има два мотора од по 30 коњских
снага. У плану је да брод буде део
редовне туристичке понуде нашег
града.
– Прве вожње ће бити организоване
убрзо, као најава за „Дане Вајферта”.
На броду ће се налазити новинари из
целе Србије који се баве туризмом.
Дестинација ће бити Бела стена и
острва – рекао је Никола Стоиљковић,
директор ТОП-а.
С. Т.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Субвенције смањују незапосленост
Захтеве за учешће у суфинансирању
програма или мера активне политике запошљавања у текућој години,
које је одобрило Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поднело је свих пет
локалних самоуправа које покрива
панчевачка филијала Националне
службе за запошљавање – саопштава
тај огранак НСЗ-а.

Наш град је за суфинансирање програма запошљавања издвојио 1,6 милиона динара, слично као и Ковачица
(1,5 милиона) и Опово (милион динара). Највећу суму, чак пет милиона динара, определила је Општина Ковин, а
најмање ће се у те сврхе „инвестирати”
у Алибунару: 600.000 динара.
У НСЗ-у кажу да су до сада споразуми потписани са Општином Ко-

вин, и то за реализацију програма самозапошљавања, стручне праксе и
јавних радова, и с Градом Панчевом
за реализацију програма јавних радова. Очекује се потписивање споразума с преостале три општине.
Циљ ових субвенција, које обезбеђује Министарство за рад, јесте смањење
незапослености у јужном Банату.
Д. К.

ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕЗА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
НАША АНКЕТА

О бољим условима постојања

ДА ЛИ ШТИТИТЕ КОЖУ ОД ПРЕТЕРАНОГ СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА?

Кад „звезда” припече, бежи у хладовину

З. ВАСИЛИЋ

Чланови делегације Асоцијације кинеских привредника Војводине и
„Конфучије универзитета” из Новог
Сада посетили су 12. маја Градску
управу, где их је дочекао градоначелник Саша Павлов. Главна тема је била привредна сарадња, а разговарало
се о хали Багремар и панчевачким
пијацама. Такође, сагледана је садашња и будућа сарадња на пољу едукације.
Павлов је новинарима после састанка пренео најважније утиске:
– Причали смо о бољим условима
пословања на локацијама бувље и Зелене пијаце. То су тек, начелно, отворене теме, а треба да се пре свега
конкретизују захтеви, па онда и могућности обеју страна у наредном периоду.

„Конфучије универзитет” део је
Културног института Народне Републике Кине. Према речима градоначелника, наши суграђани свакодневно имају прилику да комуницирају с
кинеским држављанима, те је лепо и
пожељно да припадници тог народа
имају више прилика да своју културу
представе Панчевкама и Панчевцима. Постоји могућност и да се отвори
огранак поменутог института у нашем граду, при коме би постојала и
школа учења кинеског језика.
Према подацима из извора гостију
града, на територији Покрајине највише кинеских привредника живи и
ради у Панчеву. Следећи састанак са
истим учесницима највероватније ће
бити одржан почетком јуна.
С. Т.

Б. МАРКОВИЋ

Ускоро ће најтоплије годишње доба,
високе температуре и летња жега.
Питали смо наше суграђане да ли се
и како штите од претераног зрачења
у подне кад „звезда” упече, имају ли
проблема с кожом, иду ли на контроле код дерматолога и да ли користе
заштитне препарате.
ЗДРАВКО ВАСИЛИЋ, пензионер:
– Не штитим се од сунца баш нарочито. Код лекара на контролу коже не идем, јер не осећам потребу.
Волим да се сунчам, а склоним се
кад је баш много топло.
БОГДАНА МАРКОВИЋ, фризер:
– Штитимо се од сунца и у подне
никако не излазимо напоље, нарочито
зато што имамо и малу децу, тако да
се максимално трудимо да користимо
креме са заштитним фактором. Редовно идемо код лекара на контроле,
ја поготово, зато што имам мадеже
код врата, па водим рачуна о њима.

С. ИЛИЋ

Н. НИКОЛИЋ

СТРАХИЊА ИЛИЋ,
стоматолошки техничар:
– Искрено, не штитим се од сунца, јер немам потребе. Таква ми је
кожа. Никада нисам имао проблема
с мадежима, па не идем ни на контроле код дерматолога. Заштитне
креме не користим, али изгорим понекад док се сунчам. Пошто морам
да радим, често сам напољу кад је
најјаче сунце.
НАТАША НИКОЛИЋ, незапослена:
– Не штитим се специјално од сунца, али бринем о својој кожи. До сада нисам ишла на контроле мадежа,
али сам упућена у проблеме које могу да изазову. Креме са заштитним
фактором користим када је време за
то, када су веће врућине и када се
сунчам.
ВУКА ШОРМАЗ, пензионерка:
– Требало би бринути о својој кожи
и излазити на сунце. За то би свако

В. ШОРМАЗ

З. ОНДРИК

себи морао да одреди термин. Али,
што је најважније, треба рећи да питуитарна жлезда, која се налази у
мозгу, живи од сунчеве светлости.
Медицински гледано, обавезно је
сунчати се најмање двадесет минута
дневно. То се може приметити и код
животиња, које једва чекају неку
прилику да се сунчају. Најпрепоручљивије је сунчати се од десет минута
до пола сата, а добро је гледати у
сунце кад излази и залази. Није потребно користити креме кад је благо
сунце.
ЗОРАН ОНДРИК, електротехничар:
– Немам много могућности да се
склањам од сунца зато што мој посао
захтева некад и рад напољу до четири по подне. Не користим заштитне
препарате, а ретко изгорим. Имам
мадеже и контролишем их. Последњи пут сам на контроли био пре две
године.
Анкетирала Милица Манић
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НА „ДАНИМА ВОЈВОДИНЕ” У ТЕМИШВАРУ

ПОСЛОВНИ СУСРЕТИ ПРИВРЕДНИКА
За прва три месеца
ове године Војводину
је посетило 15 одсто
више туриста
из Румуније

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Фиторемедијација – технологија
за здравије земљиште
Земљиште, као основни ресурс за производњу хране,
од највећег је значаја за
људску популацију. Процес
фиторемедијације нам даје
могућност за очување овог
ресурса од загађења. То је
природна технологија која
користи способност биљака
да врше акумулацију загађујућих материја из земљишта. Поступак обухвата више различитих метода које
могу довести до разградње
загађујуће материје у земљишту, и то: унутар надземног ткива биљке, у зони
корена биљке, затим може
да узрокује усвајање или апсорпцију, и најзад имобилизацију загађивача у зони корена. Биљке које се користе
у овој технологији су: слачица, сунцокрет, рузмарин,
сирак, рутави овас, кинеска
папрат, топола и друге.
Интензивну пољопривредну производњу све више карактерише коришћење синтетичких средстава
као што су минерална ђубрива, пестициди и друго.
Неправилном употребом
ових агрохемикалија долази до повећања њиховог садржаја у земљишту, често и
преко прописаних дозвољених граница. То води до

U.S.EPA, 2000), најчешће се
користи на земљиштима
контаминираним тешким
металима и радионуклеотидима. Поступак можемо
вршити ин-ситу, тј. тачно
на месту загађења, или ексситу.
Метод екс-ситу захтева
ископавање, измештање и
вршење детоксикације на
другој локацији, а затим
враћање третираног земљишта на првобитну локацију. Разлика између
ових метода је у томе што
је ин-ситу знатно јефтинија, али је потребан знатно
дужи период за обављање
процеса.
Успешност фиторемедијације зависи од потенцијала биљке да усвоји и акумулира загађујуће материје у
своју биомасу, затим од доступности полутаната кореновом систему биљке, од
укупног нивоа загађености
земљишта и типа загађујуће материје. Потребно је да
се биљке фиторемедијатори одликују високом могућношћу усвајања, транслокације и толеранције
према загађивачу (U.S.EPA,
2000). Велики биљни диверзитет је карактеристичан за органску пољопри-

смањења плодности земљишта и уништавања биодиверзитета на непоправљив начин. Биодиверзитет
земљишта је централни део
наших природних система.
Али такође је под све већим притиском људских
активности. Један од начина за пречишћавање земљишта и омогућавања даљег унапређења земљишног биодиверзитета јесте
метод фиторемедијације.
Поступак представља низ
техника које користе способност биљака да врше деконтаминацију природне
средине. Фиторемедијација
је чиста, једноставна, економична и еколошка одржива метода, то је зелена
технологија чији нуспродукти могу имати много
позитивних утицаја. Овом
методом можемо вршити
деконтаминацију земљишта загађених неорганским
загађивачима као што су
толуен, бензен, полициклични ароматични угљоводоници (PAH-ови), етилбензен и многи хлоровани
растварачи (US Environmental Protection Agency –

вреду, која кроз различите
методе (вишепољни плодореди, здружени усеви, покровни усеви, изолациони
појасеви...) омогућава вршење фиторемедијације у
различитом времену и
условима производње.
Технологија фиторемедијације је, дакле, јефтина
и релативно лако се изводи, a може допринети очувању животне средине. У
зависности од примењеног
метода, врши се ремедијација било органских било
неорганских загађивача.
Недостатак ове технологије
је у томе што је то дуготрајан процес у поређењу с
другим начинима уклањања загађења из животне
средине, применљива је само на плићим земљиштима
и ефикасна само код умерено хидрофобних једињења. Опасност по здравље
људи и животиња може се
јавити уколико биљке коришћене у неком од метода
фиторемедијације уђу у ланац исхране.
У следећем броју „Панчевца” писаћемо о биодиверзитету земљишта.

Дводневна манифестација „Дани Војводине” у Темишвару,
коју организује Туристичка организација Војводине (ТОВ), уз
подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Привредне коморе Војводине (ПКВ) и Привредне коморе Жупаније Тимиш, почела
је у среду, 17. маја. У оквиру
ове манифестације организовани су пословни сусрети туристичких привредних субјеката
АП Војводине и Темишвара у
Привредној комори Жупаније
Тимиш, а под покровитељством Генералног конзулата
Србије у Темишвару.
ТО Панчева представила је
градску манифестацију „Дани
Вајферта”, која ће бити одржана 9. и 10. јуна, као и новост
у туристичкој понуди града:
катамаран „Панука”; њиме ће
се ускоро пловити Тамишем.
Пословни форум су отворили
потпредседник Покрајинске
владе и покрајински секретар за
привреду и туризам Иван Ђоковић, конзул Републике Србије у
Темишвару Ирена Радојчић,
директор ТОВ Наташа Павловић и директор Привредне коморе Жупаније Тимиш Флорика Чирита. Пословни форум је
водила Драгица Самарџић, виши

самостални стручни сарадник
Удружења услуга ПКВ.
– С обзиром на богатство,
разноврсност и атрактивност
туристичке понуде Војводине,
ова покрајина је у многим
европским и ваневропским земљама препозната као значајна туристичка дестинација.
Циљ нам је да се становници,
медији, туристички радници и
привреда града Темишвара
упознају с туристичком пону-

дом Војводине, а за то ће имати прилику и путем манифестације ’Дани Војводине у Темишвару’. За прва три месеца
ове године Војводину је посетило 15 одсто више туриста из
Румуније и остварено је око
пет одсто више ноћења него у
истом периоду прошле године
– рекла је Драгица Самарџић.
Циљ окупљања туристичких
привредника био је удруживање
привредних субјеката Румуније

и Војводине и представљање
привредних и туристичких потенцијала Војводине – са акцентом на градовима и општинама
у јужном Банату, најближим Румунима – управи, привреди и
становништву Темишвара.
Представници ТО Ковин презентовали су вредности Делиблатске пешчаре, а њихове колеге из Беле Цркве језера у том
градићу.
С. Трајковић

У СЛУЧАЈУ ДА У ПАНЧЕВУ ДОЂЕ ДО НАСИЉА

LGBT особе неће бити препуштене саме себи
Од ове недеље у нашем граду
делује Локална мрежа за превенцију дискриминације и подршку LGBT особама. На њеном челу се налази Милица
Тодоровић, председница Савета за родну равноправност
града Панчева, а мрежа се састоји од представника Вишег
јавног тужилаштва, полиције,
Женске
мировне
групе
(ЖМИГ) и Центра за социјални рад.
Ово је саопштено на конференцији за новинаре одржаној
17. маја, на којој су говорили
Татјана Крстеновски из Центра за социјални рад, Љиљана
Огњановић Рошу из Вишег
јавног тужилаштва, Маријана
Јовић, активисткиња ЖМИГа, и Милица Тодоровић.
Тиме је и у Панчеву обележен Међународни дан борбе
против хомофобије, а наш
град се нашао међу седам других у Србији у којима су такође формиране мреже за заштиту припадника LGBT популације.
Новинарима локалних медија представљен је Меморандум о сарадњи чланица
мреже, у коме је прецизирано
на који начин ће реаговати у
случају да се у Панчеву региструје неки случај дискрими-

нације или насиља над LGBT
особама.
Тим документом су предвиђене размена информација о
превенцији дискриминације и
заштити њених жртава од насиља, узајамна стручна и техничка помоћ ради препознавања насилничког понашања
према LGBT особама у свакодневном животу и заједничке
анализе ризика с циљем његовог смањења.
Ради подизања нивоа свести
у нашем граду о проблему

дискриминације чланице Локалне мреже организоваће заједничке акције и решаваће
сваки појединачни проблем.
У случају да у Панчеву нека
LGBT особа буде жртва насиља, Локална мрежа ће одмах о
томе обавестити тзв. националног официра, особу која је
на нивоу наше државе задужена за контактирање са LGBT
заједницама. То ће се предузимати да би се што је могуће
брже помагало потенцијалним жртвама насиља и да би

се такве особе уводиле у систем заштите.
Недовољно је познато да су
LGBT особе међу најрањивијим особама у нашем друштву.
О томе сведоче подаци да је 60
одсто њих доживело неки облик насиља, без обзира на то да
ли је у питању физичко, емоционално или егзистенцијално
угрожавање. Само десет одсто
је пријавило то полицији, а три
одсто се обратило за помоћ
надлежном тужилаштву.
М. Г.

НА 84. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ

„Бурјан” и „Гранекспорт” – врхунски
Панчевачки излагачи донели
су бројна признања са 84. међународног пољопривредног
сајма у Новом Саду. За врхунски квалитет производа месара „Бурјан” добила је Повељу
Новосадског сајма, три велике
златне и златну медаљу у конкуренцији производње хране.
„Гранекспорту” су припале
Плакета Новосадског сајма,
две велике златне медаље и
златна медаља за врхунски
квалитет млинских производа

од жита, а пчелар Војкан Милутиновић заслужио је осам
медаља за квалитетан мед и
производе од меда.
– Признања су резултат вишегодишњег рада на квалитету
производа створених по старим банатским рецептима.
Признања нас само подстичу
да радимо више и боље – рекла
је Марија Орсић из „Бурјана”.
На сајму, који траје до 19. маја, своје производе представиће
1.500 излагача.
С. Т.
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ТАЛЕНТОВАНИ ПАНЧЕВЦИ

ПОЧЕЛА УПИСНА ГРОЗНИЦА

Огњен Тошић
на Кембриџу

Пријављивање
кандидата
од 29. маја до 9. јуна
У Панчеву девет
школа чека нове ђаке
Матурантима панчевачких
основних школа предстоји веома буран и напет период –
крајем маја и почетком јуна
почиње уписна грозница. Пред
њима су тестирање и провера
знања на завршном испиту,
али и доношење одлуке о наставку школовања, тј. одабир
струке или смера у средњој
стручној школи или гимназији.

Наравно, овај период стреса
неће мимоићи ни њихове родитеље и старатеље. Када је о
Панчеву реч, бивши основци
могу наставити школовање у
девет средњих школа, а то су:
Машинска школа Панчево,
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Економско-трговинска школа „Паја Маргановић”, Техничка школа „23.
мај”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”, Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”,
Гимназија „Урош Предић”,
Музичка школа „Јован Бандур”
и Балетска школа „Димитрије

Парлић”. Mатуранти који се
определе за панчевачке средње
школе могу конкурисати за више од 40 различитих профила.
С друге стране, надлежни у
држави тврде да према плану
уписа просветних власти трогодишње и четворогодишње
средње школе имају више места него што ће бити будућих
средњошколаца. Једноставно,
према статистици, нико неће
остати неуписан. Ипак, осмаци ће морати добро да загреју
столицу и да дају све од себе
како би освојили што више поена на завршном испиту, јер ће
од укупног броја бодова зависити да ли ће се уписати тамо
где највише желе. Вреди напо-

31. августа 2000. Само рангирање кандидата вршиће се на
основу општег успеха у последња три разреда основног
образовања и резултата остварених на тестовима из српског
језика, математике и на комбинованом тесту из природнонаучних и друштвенонаучних
предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија). Вреди истаћи да ће се
ове године у укупан бодовни
салдо уврстити и додатни бодови за успех остварен на такмичењима.
Кандидат који је завршио
основно образовање и васпитање или један од последња два
разреда у иностранству, или

менути да ће матуранти који
намеравају да се упишу на четворогодишње смерове морати
да имају преко 50 бодова.

који је у Републици Србији завршио страну школу или један
од последња два разреда
основног образовања и васпитања у страној школи, уписује
се преко броја одређеног за
упис ученика. С друге стране,
ученици који су завршили седми разред у иностранству или
страној школи у Републици
Србији, а осми у нашој земљи,
полажу малу матуру и уписују
се у школу преко броја одређеног за упис. Будући средњошколци рођени пре 31. августа
2000. могу конкурисати искључиво у својству ванредног

Општи услови конкурса
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја недавно је расписало конкурс за
упис ученика у средњу школу
за 2017/2018. годину. За упис
у први разред средње школе у
Републици Србији у својству
редовног ученика могу конкурисати сви који су стекли
основно образовање и васпитање, а који су рођени после

ученика. Пријем докумената,
полагање завршног и пријемног испита, попуњавање листе
жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година биће обављени
у надлежној школској управи у
роковима који важе и за редовне
ученике. О овоме ће школска
управа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате.
Неопходна документација
Испуњавање општих услова
кандидати доказују оригиналним уверењем о обављеном завршном испиту и оригиналним сведочанством о завршеном основном образовању и
васпитању, односно оригиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом
из матичне књиге рођених.
Поједини образовни профили захтевају испуњавање специјалних услова. Наиме, кандидат мора да приликом пријаве докаже да је здравствено
способан да обавља одређену
делатности и то доказује потврдом здравствене организације односно лекарским уверењем. Доказ о испуњавању
посебних способности морају
доставити и ђаци који конкуришу за школе и одељења намењена ученицима с посебним способностима и уметничке школе, односно образовне профиле у области уметности.
Завршни испит се полаже у
јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио
осми разред у матичној основној школи. На малој матури
ученици решавају три теста:
из српског односно матерњег
језика, из математике и комбиновани тест из природнонаучних и друштвенонаучних
предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија), по програмима основне
школе.
Полагање завршног испита
обавиће се у следећим терминима: из српског (матерњег)
језика 14. јуна, из математике
15. јуна, а комбиновани тест
заказан је за 16. јун.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЦА ШКОЛАМА У ВОЈВОДИНИ

Прва помоћ образовним институцијама
Техничка
документација услов
за добијање средстава
за санацију објеката
Прошле недеље су основним и
средњим школама, домовима
ученика, вртићима и локалним самоуправама у Војводини додељени уговори вредни
близу 48,5 милиона динарa.
Ова средства остварена су на
конкурсима намењеним за израду пројектно-техничке документације.
Међу њима је и девет панчевачких школа, којима је додељено укупно 2,2 милиона
динара из буџета Војводине
за горенаведене потребе: ОШ
„Бранко Радичевић” (200.000
динара); ОШ „Све ти Сава”
(340.000); ОШ „Жарко Зрењанин” у Качареву (100.000);
ОШ „Аксентије Максимовић”
у Долову (100.000); ОШ „Моша Појаде” у Ивано ву
(80.000); Економ ска шко ла
„Паја Маргановић” (198.000);
Ма шин ска школа Пан че во
(300.000) и Медицинска школа „Стевица Јовановић” (ми-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

лион динара). Реч је о два
кон кур са По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: један се односи на
основне и средње школе и домове ученика и вредан је 45,3
милиона динара, а на другом
су аплицирале јединице локалне самоуправе за потребе
предшколских установа, у износу од 3,2 милиона динара.
На оба конкурса пристигло је
320 пријава за потребе 218
установа, а укупан износ тражених средстава је 158,5 милиона динара.
Тим поводом је председник
Покрајинске владе Игор Ми-

ровић рекао да број корисника
којима је Покрајина доделила
средства говори о томе да је
започет један велики посао,
који спада у приоритете Покрајинске владе. Он је подсетио да је већ прошле године за
ове сврхе новац обезбеђен кроз
текућу буџетску резерву, која
је употребљена, пре свега, за
најхитније ствари. Мировић је
истакао чињеницу да нас на
овакве потезе обавезује значај
образовања, без којег је илузорно размишљати о будућности наше земље, посебно будућности наше покрајине, и да
то мора бити мотивациони
фактор за све који учествују у
овом великом послу. Председ-

ник Покрајинске владе посебно је нагласио да ће, након ребаланса у јуну, у покрајинском
буџету бити обезбеђена нова
средства за ове намене, те да
Покрајински секретаријат за
образовање мора већ у јулу бити спреман за конкурсе за инвестиционо и текуће одржавање ових установа.
У изјави за медије уочи потписивања уговора потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице Михаљ Њилаш рекао је да је крајем прошле године сагледано да постоји
огромна потреба за радовима
на овим објектима, али да
многе од тих установа немају
пројектну документацију потребну за такве радове.

Наш суграђанин Огњен Тошић, ученик Математичке
гимназије у Београду, недавно је добио стипендију угледног универзитета у Кембриџу
и тако му се указала прилика
да своју студентску каријеру
остварује у кругу најпознатијих светских професора.
Захваљујући свом суперталенту за математику и физику, али и преданом раду, Тошић је у последњих неколико година постигао сјајне резултате на престижним међународним такмичењима
математичара и физичара.
Тако је прошле године, на
57. светској математичкој
олимпијади, одржаној у
Хонгконгу, освојио бронзану
медаљу, а 2015. године на 56.
интернационалној олимпијади математичара у Тајланду окитио се такође бронзаним одличјем. Поред тога,

Тошићу је пошло за руком да
у неколико наврата буде најбољи и на републичкој смотри математичара, као и на
многобројним регионалним
такмичењима.
Огњен Тошић припада генерацији суперталентоване
панчевачке деце која су последњих години остварила
сјајне резултате не само код
нас него и у свету, на многобројним такмичењима из физике и математике. Поред њега, предводници панчевачког
чуда су и Даница Зечевић и
Марко Шушњар. Сви они поникли су у панчевачком Регионалном центру за таленте
„Михајло Пупин” и данас, као
врсни и афирмисани зналци,
заједничким снагама, колико
им време то омогућава, помажу новој генерацији која стасава у Центру за таленте да
настави традицију.

ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Тродневна обука

Представнице фонда „Европски послови” Аутономне Покрајине Војводине Чарна
Зељковић и Јована Контић
одржале су тродневну обуку
под називом „Могућности
финансирања путем ЕУ фондова” у Средњој медицинској
школи „Стевица Јовановић” у
Панчеву, од 10. до 12. маја.
Обука је спроведена с циљем
усавршавања запослених у
панчевачким
образовним
установама за самосталну
припрему и имплементацију
пројеката финансираних из
фондова Европске уније.
Представнице фонда су настојале да учесницима пруже
подршку за развој и унапређење вештина неопходних за
писање предлога пројеката.
Током обуке полазници су
имали прилику да се ближе
упознају са структуром и начином конкурисања у оквиру
Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) 2014–2020, с
посебним освртом на програ-

ме прекограничне сарадње с
Румунијом и Мађарском и
програм „Еразмус +”. Теоријски део обуке био је пропраћен задацима који су реализовани у радним групама, где
су полазници имали прилике
да у сарадњи с предавачима
развијају своје пројектне идеје. Представљени су алати за
развијање пројектних идеја,
као што су дрво проблема и
дрво циљева, логичка матрица и груписање активности у
радне пакете. Такође, кроз
практичан пример предочени су неопходни кораци и
процедуре које прописује
Европска унија у вези с буџетирањем пројектних предлога. Полазницима су на крају
уручени цертификати о успешно завршеној обуци.
Као резултат тродневне
обуке развијено је шест пројектних идеја којима ће моћи да се конкурише код
Европске уније у наредном
периоду.

УСПЕХ УЧЕНИКА ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”

Међу најбољима у републици
Ученици Основне школе
„Мирослав Антић” већ осам
година су познати широм Србије по медаљама које освајају на републичком такмичењу из техничко-информатичког
образовања.
Лепа традиција се наставила и ове године, на 58. репу-

бличком такмичењу, одржаном 6. и 7. маја у ОШ „Петар
Кочић” у Земуну. Двоје ученика седмог разреда из „Микине школе”, заједно са својим ментором – наставником
Младеном Стефановићем,
оправдало је и одржало реноме своје школе.

У дисциплини ракетно моделарство Илија Стражмештеров освојио је прво место с
максималним бројем бодова,
док је његова другарица из
другог одељења Милица Ристеновски заузела друго место
(99 бодова) у дисциплини ауто-моделарство.
Д. К.
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Узроци и последице стреса

Пише:
др Мирослав Тепшић
Често помињемо стрес када
говоримо о разлозима за наше свакодневне физичке и
психичке бољке. Питање је,
ипак, колико разумемо
узроке и последице које
стрес изазива.
Многе дефиниције стреса
подразумевају однос између
особе и околине, као и субјективну процену особе по
питању претње, губитка или
изазова за њене снаге. Карактеристичне промене психофизиолошке равнотеже
налазе се у самој суштини
појма стреса. Под тиме подразумевамо не само директну претњу животу већ и
претњу за блиске особе, устаљени начин живота, уверења
и слично. Губитак не значи
само смрт значајне особе,
већ се може односити на
прекид брачне или партнерске везе, пријатељства... Темпо живота и околности у којима живимо у великој мери
стварају осећај несигурности, бриге, љутње, разочарања, незадовољства. Под сталним смо оптерећењем и утиском да немамо времена и
снаге да се изборимо с новим изазовима.
Најчешће се помињу две
категорије стреса: акутни и
хронични. Док је за стање
акутног стреса карактеристичан доживљај емоционалне патње, узнемирености, туге, потиштености, беса..., стање хроничног стреса

карактерише одсуство доживљаја емоционалне патње,
игнорисање и негирање манифестација акутног стреса.
Све теже се проналази задовољство у свакодневним активностима, избегавају се социјални контакти и долази
до емоционалног дистанцирања од других. Обично је
присутна потреба за сталном
активношћу која има компулзивне карактеристике, а
уз то иду хроничан умор, несаница, иритабилност, претерана критичност према
другима, цинизам итд. Такво
стање коначно доводи до
физичког колапса и појаве
интензивног бола, премора,
малаксалости, вртоглавице,
честог падања у несвест...
Дужа и честа изложеност
стресу проузроковаће трајна
оштећења органских система и озбиљне последице по
здравље. Превентива је у
овом случају од највеће важности. Ма колико се трудили да спречимо развој
стресних реакција, најчешће смо у ситуацији да само
ублажавамо њихове последице. Посебно треба истаћи
значај стила живота и исхране, као и адекватне психосоцијалне помоћи пријатеља и других особа с којима можемо поделити нарасле проблеме. Када оваква
врста подршке није довољна, не треба избегавати помоћ професионалца. Психотерапијским методама јачају се способности особе да
адекватно решава проблеме
и да планира време на најбољи начин.
Неизмерно је важно повратити самопоуздање и веру у сопствене снаге. Требало би организовати живот на
другачији начин, смањити
обим дневних обавеза, увести здраве навике, дружити
се са особама које нам пријају и пре свега – на време препознати упозоравајуће физичке симптоме стреса.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Заблистајте на матури

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Време матура је почело, без
обзира на то да ли славите
завршетак осмог разреда,
крај средње школе, или пак
10, 20, 30, 40, 50... година
матуре. Сви желе да изгледају прелепо, или пак онако
како их се другови сећају из
времена младости.
Младост је сама по себи
лепа, весела, безбрижна, тако да ако сте тога свесни, неће вам бити потребно много
времена и новца да се средите за важно вече. За оне
старије – мало више труда и
резултат неће изостати.
Крените од ножних прстију. Можете сами урадити педикир или се пак препустити
чарима професионалног педикира. Френч никада не излази из моде, као ни црвени
лак или гел-лак у разним веселим бојама. Депилација је
следећи корак, а најбоље је
да тај посао препустите особи која је за то обучена. Ако
је ипак радите сами помоћу
трачица воска, водите рачуна

да добро затегнете кожу како
не бисте направили подлив.
Потом, ако желите таман
тен, можете урадити ербраш
– технику за потамњивање
коже на здрав начин. Третман је безбедан и не оставља
флеке.
Следећа ставка су нокти
на рукама. Најбитније је да
су уредни, налакирани и
сјајни. Можете сами урадити маникир или пак отићи у
салон на изливање ноктију
или наношење гел-лака.
Шарени или сведени нокти
– то је само ствар укуса.
Свилене трепавице, или
сада мулти-Д, које су потпуни хит, јесу нешто што ће
вас усрећити на дуге стазе.
Трајност ових трепавица је
бесконачна, с корекцијама
на месец дана.
За сам дан матуре закажите фенирање или пак стилизовање неке дивне фризуре.
Пунђе и таласи су увек у моди. Потом следи краљица
улепшавања – шминка. Ако
сами радите мејкап, оставите себи довољно времена за
сваки детаљ, рачунајући и
подлогу и сенчење течним
пудером, а потом оним у
праху. Сенчење очију захтева више труда и вештине.
Усне обавезно уоквирите
оловком, па нанесите кармин и сјај на доњу усну само
по средини.
Уживајте у вашој чаробној
ноћи.

Петак, 19. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

НАЈХУМАНИЈИ ЉУДИ НА СВЕТУ
Уручене плакете
за 35, 50, 75 и 100
пута дату крв
Ново признање –
„Широко срце”
Људи великог срца захваљујући
чијим делима страхови и бриге
уступају место срећи и радости
живљења окупили су се и ове
године, у четвртак, 11. маја, у
фоајеу и дворани Културног
центра како би им Панчево рекло громогласно: „Хвала!” Наравно, реч је о вишеструким
добровољним даваоцима крви,
њих чак 205, којима се хуманост толико увукла под кожу да
су другима драгоцени еликсир
живота поклонили 35, 50, 75,
100, па и више од сто пута.
Национални дан добровољних давалаца крви посвећен је
управо њима. Сви они су прошлог четвртка добили плакете,
које су им уручили представници панчевачког Црвеног крста и Службе за трансфузију
Опште болнице, као и Града,
под чијим је покровитељством
догађај реализован.
Спасавају животе
Уочи централне свечаности,
одржане у дворани Културног
центра, плакете за 35 и 50 пута дату крв у фоајеу истог зда-

Понекад је „хвала” преблага реч
пута, а има их двадесет троје,
уручио је др Милан Ковијанић, председник Црвеног крста Панчево и члан Управног
одбора Црвеног крста Србије.
– Истински мислим да су
добровољни даваоци крви најбољи људи нашег града и најбољи људи уопште. Ситуације
у којима је крв потребна су
безбројне – од повреда, преко
операција, до све већег броја

РЕ КОР ДЕ РИ
Имена најхуманијих Панчеваца свакако вреди забележити.
Иако је свих 205 особа заслужило бар толико, простор нам
дозвољава да поменемо макар петорицу оних који су чак
сто пута посетили Службу трансфузије.
То су: Мишо Давидовић, Петар Ђорђевић, Јовица Стајић,
Зоран Станковић и Лазар Стојнов.

ситуације су у здравству свакодневица – истакао је Ковијанић.
Елитна служба
Плакете петорици најхуманијих Панчеваца, који су крв дали сто и више пута, уручио др
Слободан Овука, директор Опште болнице. Он је говорио о
значају доприноса добровољних давалаца у успешном лечењу пацијената, а самим тим
и континуираном несметаном
функционисању установе којом руководи.
– С обзиром на то да сам 20
година у породилишту наше
болнице, много пута сам доживео да како преко дана, тако и у глуво доба ноћи, Служба
за трансфузију, која је елитна

служба не само у нашој болници већ и у српском здравству,
реагује правовремено, обезбеђујући нам потребне количине
крви. Трансфузија представља
мост између давалаца, који су
постигли антологијски чин хуманости и давања најсветијег
што имају не добијајући ништа заузврат, и људи којима
крв заиста живот значи – нагласио је Овука.
У децембру 2015. године
Црвени крст Србије усвојио је
нови правилник, у коме је своје место добила и плакета
„Широко срце”. Она се додељује за најбоље резултате
остварене у претходној календарској години у следећим категоријама: средња школа, факултет или висока школа, јавна предузећа, установе и компаније, насељена места и удружења грађана. Та висока признања овогодишњим добитницима уручио је Миленко Чучковић, градски већник задужен за социјална питања.
У категорији јавних предузећа, установа и компанија
плакета „Широко срце” припала је колективу „Петрохемије”,
који је захваљујући бројним
хуманистима обезбедио 800
јединица крви у 2016. години.
Међу средњим школама посебно су се истакли ученици
Медицинске школе „Стевица
Јовановић”, а у категорији насељених места плакета је припала МЗ Глогоњ, у којој акције
организује омладинска невладина организација „Глогоњ”.
Након уручења признања уследио је културно-уметнички
програм у извођењу КУД-а
„Станко Пауновић”.

ЗДРАВА ИСХРАНА
ња добило је чак сто седамдесет седморо хуманих људи.
Том приликом уручене су и
књиге и захвалнице најистакнутијим учесницима на традиционалном ликовном и литерарном конкурсу Црвеног крста Србије „Крв живот значи”.
На конкурс су ученици из једанаест основних школа послали приближно 300 ликовних и 50 литерарних радова, а
жири је одабрао 18 најбољих
који су стекли право да се такмиче на републичком нивоу.
Плакете нашим суграђанима који су до сада крв дали 75

болести које се лече крвним
компонентама. Само током
ове недеље, од понедељка до
четвртка, на једном једином
одељењу болнице биле су нам
потребне чак 24 јединице крви. На претходном дежурству,
пре два дана, имао сам пацијенткињу која је била животно
угрожена и којој су једина терапија биле крв и свежа смрзнута плазма. Та жена је преживела захваљујући добровољним даваоцима. Само ови
примери довољно говоре о непроцењивом значају добровољног давалаштва, а такве

Пише: Драгана Јоцовић

Салата „Цезар”

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕСТРИНСТВА

Посвећене, а потцењене
Најпознатија и најомиљенија оброк салата може бити део ваше трпезе након
само неколико једноставних корака. Салату „Цезар” креирао је Ћезаре
Кардини, мексички кувар
италијанског порекла. Он
је волео да припрема своју
салату директно на столу
госта.

Сто двадесет наших суграђана искористило је прилику да
у петак, 12. маја, у преподневним сатима, испред Градске
управе преконтролише своје
здравље, то јест да измери висину, тежину, индекс телесне
масе, холестерол, триглицериде и шећер у крви.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Акцију превентивних прегле да су по во дом Ме ђу на родног дана сестринства организовали медицинске сестре и техничари, као и лекари из Дома здравља, Опште
болнице и Завода за јавно
здравље.
Обележавање Дана сестринства било је и прилика да се
јавност подсети на значај овог
хуманог позива, али и на проблеме с којима се медицинске
сестре и техничари свакодневно суочавају.

Главни састојци оригиналне салате „Цезар” су: зелена салата, маслиново уље
и поширано јаје. Касније су
додавани разни састојци, па
тако салата „Цезар” данас
може садржати: крутоне,
инћуне, мајонез, панчету,
пилетину, пармезан... Као и
увек, ми вам нудимо здравију варијанту ове салате.

Потребно: 200 г микса зелене салате (или једна по жељи), 250 г пилећег белог меса, два парчета интегралног тоста, 75 г грчког јогурта, једна супена кашика лимуновог сока; једна кафена кашика сенфа, маслиново уље, со, бибер и бели лук у гранулама.
Припрема
Крутони: Тост исећи на коцкице, па поређати на папир за печење.
Испрскати маслиновим уљем и посути белим луком. Пећи око петнаест минута у рерни загрејаној на 200 степени.
Месо: Пилеће месо исећи на шницле. Посолити и побиберити, па испећи на грил тигању или у рерни. Печено месо исећи на штапиће.
Дресинг: Помешати јогурт, лимунов сок, једну супену кашику маслиновог уља, сенф и око пола кафене кашичице белог лука.
Салата: Зелену салату опрати, исецкати, па посолити и побиберити.
Затим прелити дресингом од јогурта и промешати. На то поређати
комаде пилећих штапића и посути крутонима.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Понедељак, 22. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт састава „Trio Singidunum”.
Петак, 26. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
Николе Васиљевића (клавир).

Књижевност
Петак, 19. мај, 20 сати, дворана„Аполо” Дома омладине”:
трибина „Аутопортрет уметника у младости – шта све (не)
можеш на књижевној сцени кад си млад?!”. Учествују: Владимир Табашевић, Бојан Васић, Јасмина Топић, Срђан Гагић и Слободан Ивановић.
Субота, 20. мај, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
централна промоција „Рукописа 40”, на којој ће учествовати уредници и аутори.
Понедељак, 22. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
вече добитника Европске награде за књижевност. Учесници
програма биће Јелена Ленголд, Татјана Ступар Трифуновић и
Угљеша Шајтинац, а разговор ће водити Вуле Журић.
Уторак, 23. мај, 16 сати, читаоница Градске библиотеке: додела награда најбољим младим читаоцима. Гост: Бранко
Стевановић, дечји писац.
Уторак, 23. мај, 18.30, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече Берислава Благојевића. Разговор с књижевником
водиће Вуле Журић.
Уторак, 23. мај, 20 сати, читаоница Градске библиотеке:
књижевно вече Енеса Халиловића. Разговор с књижевником
водиће Вуле Журић.
Четвртак, 25. мај, 10 сати, ресторан „Мали рај”: промоција
књиге „Лична топографија раја” Горана Траиловића”. Учествују: др Драгана Сабовљев, Дејан Боснић, Немања Ротар и аутор.
Четвртак, 25. мај, 12.30, дворана „Аполо”: промоција монографије „Библиотека кроз време: прилози општој историји библиотека до 16. века”. Учествују: проф. др Десанка
Стаматовић, академик Радомир В. Ивановић, проф. др Гордана Стокић Симончић и проф. др Жељко Вучковић.
Четвртак, 25. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција монографије „Јавне библиотеке у Србији 1901–
1918” Бранке Драгосавац. Учествују: академик Радомир В.
Ивановић, Мила Стефановић и ауторка.
Петак, 26. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
књижевно вече Иване Динић. Са овогодишњом добитницом
НИН-ове награде разговараће Вуле Журић.

Изложбе
Уторак, 23. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложбе скулптура „Узроци и последице” Радивоја Марковића и Милије Нешића.

Програм за децу

избор

МОЈ
МОЈ
Идите у позориште
Алекса Илић, глумац

КЊИГА: Заиста не знам колико је популарна књига „Ја
и ти” Никола Аманитија, али
оно што знам, јесте да је она
откровење за мене. Књига
говори о једном социјално

МУЗЕЈИ СРБИЈЕ ДЕСЕТ ДАНА ОД 10 ДО 10

ОТВОРЕНЕ ТРИ ПОУЧНЕ ИЗЛОЖБЕ
Отисци дрвореза и
бакрореза из збирке
Музеја СПЦ
Шта то беху колски
одбојници
У нашем граду манифестација
„Музеји Србије десет дана од
10 до 10” отворена је гостујућом изложбом Музеја Српске
православне цркве „Бакрорези
и дрворези” у четвртак, 11. маја, у Народном музеју.
Представљена дела су из
збирке графика Музеја СПЦ, а
некад су припадала српским
манастирима, углавном фрушкогорским, и датирају из 17.
и 18. века.
– Откривањем и проналаском могућности да се отискују плоче, како дрворезне, тако
и бакрорезне, велики број људи у том времену дошао је до
лика светитеља и до лика српских владара. То није било важно само за вернике, него и за
очување националне свести.
Можда људи из овог краја и
најбоље знају како је тешко
било у време аустроугарске
власти сачувати како националну, тако и духовну свест, а
свакако да су ове графике
имале врло важну улогу у томе. Ви овде имате могућност
да видите представе од отисака антиминса до отисака икона и светитеља, али свакако
важан део ових графика чине
и отисци ликова наших владара и грбова – каже Владимир
Радовановић, управник Музеја СПЦ.

Сутрадан у подне отворена
је поставка „Ја српски пишем,
читам и мислим", чија је ауторка Светлана Месицки, кустос-етнолог. Ученици другог
разреда ОШ „Мика Антић" и
ученици другог разреда Гимназије „Урош Предић" учествовали су у креирању поставке тражећи синониме на задате појмове и тумачећи пословице. Поставка је реализована
у складу са акцијом Министарства културе и информисања „Негујмо српски језик".
– Ви, другаци, млађи и средњошколци, који сте били у
овом пројекту, који сте учествовали и писали, изражавали се својим језиком, који сте
„српски читали, писали и мислили”, заиста сте показали

значај и значење овога што је
Министарство културе покренуло као широку акцију „Негујмо српски језик”, која се одвија на више начина у разним
градовима наше звучне домовине и отаџбине – задовољан
је Драган Пановић из Министарства.
Истог дана, навече, посетиоци су сазнали шта су одбојници. „Колски одбојник – шта
то беше?” изложба је етнолога
Николе Влајића на којој се могу видети четири врсте материјала – фотографија, цртежи,
акварел и предмет.
– Када сам се заинтересовао
за ову тему, прелиставао сам
силне енциклопедије које су
ми биле доступне на српском
језику и само у једној успео

сам да пронађем шта значи
одбојник. У другим енциклопедијама не постоји уопште
објашњење за то. Та енциклопедија зове се „Енциклопедија
архитектуре”, а написао ју је
историчар уметности, наш савременик Слободан Малдини.
Он ту у неколико реченица објашњава шта је одбојник, али
га не назива колским одбојником, него угаоним и уопште не
наводи врсте материјала, наводи само камени одбојник и
не спомиње метални – објашњава Никола Влајић.
До краја манифестације биће организована стручна вођења кроз изложбе на којима ће
заинтересовани моћи више да
се информишу о њима, радионице, предавања...

ПРЕМИЈЕРА ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА ИВАНА РАКИЏИЋА

Субота, 20. мај, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Патролне шапе” „Машиног позоришта” из Београда.

ФИЛМ: Одлучио сам да
причам о једном од најзначајнијих филмова свих времена који бих препоручио
свима – „Лет изнад кукавичјег гнезда” (режија: Милош
Форман), а то је уједно и мој
омиљени филм. Верујем да
је већина ако не гледала, онда макар чула за ово ремекдело. Прича о борби против
система и јединствености
која се провлачи кроз филм
не може да остави човека
равнодушним. Разлика између овог филма и других
„холивудских” је у томе што
се у овом филму виде жеља,
крв, зној и сузе које су уложене у његову реализацију.
Сниман је у најгорим условима, уз низак буџет, и баш
због тога овај филм је савршенство. Форман је свакако
редитељ који уме да нађе
праву тему, стави под лупу и
тако увелича њен проблем,
чинећи га занимљивим за
гледаоце, били то „Лет”,
„Коса”, „Амадеус” или било
који други филм (с Форманом не можете погрешити).
Николсон, Флечер, Редфилд
и остали глумци савршено
играју једни с другима с невероватном лакоћом и тако
уверљиво да ће свако саосећати с њима. Погледајте овај
филм ако нисте, а ако јесте –
погледајте га поново.

Петак, 19. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

анксиозном дечаку који нема пријатеље у школи и живи у свом свету измишљајући приче и сценарије у својој
глави. Једног дана слаже
мајку да иде с неким друштвом на скијање, међутим
искористи недељу дана да се
затвори у подруму своје зграде и проведе време онако како највише воли – сам. Планови му пропадну када му
одједном дође отуђена полусестра, тражећи новац за хероин у том подруму. Двоје
друштвено одбачених људи
се, игром случаја, проналазе
и схватају да не морају бити
сами на свету. Да је брат ту
да помогне када је најгоре,
да је сестра ту да пренесе неко знање. Да брат може да
насмеје, да сестра може да
саслуша. Он њој помаже око
њене зависности, налази јој
лекове, храни је и греје. А
она њега учи о људским односима, улива му храброст и
прави га бољим човеком.
Ако волите овакве теме, онда
је ово права књига за вас.
АКТИВНОСТ: Идите у позориште.

Јелена и духови Вајфертових
Премијера документарних филмова „Јелена и духови Вајфертових” и „Подунавски Немци у
јужном Банату” редитеља Ивана Ракиџића одржана је у недељу, 14. маја.
„Јелена и духови Вајфертових” прича је о унуци Ђорђа
Вајферта, Јелени Костић
Грамберг, њеним сећањима на
деду, на период пре Другог
светског рата, када су породице Грамберг и Вајферт држале
панчевачку пивару, када је
Вајферт био власник борских
рудника, Костолца и гувернер
Народне банке, а био је и један од оснивача масонске ложе у Београду... Други део
приче посвећен је периоду
Другог светског рата, страдању породице Вајферт и свему
што су њени чланови доживели током Другог светског ра-

та, али и у послератном периоду, који је за њих био најгори
– тада им је одузета имовина и
доживели су много непријатности од стране новог режима.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА
ЖИВАДИНА К. МИТРОВИЋА

Париски разговори

– Ђорђе Вајферт је све што
је имао оставио Србији. Није
држао новац у страним банкама, него га је чувао у нашој земљи и све јој је оставио. За нас
Панчевце је занимљива њена
прича зато што смо повезани с
Вајфертовом пиваром – остала нам је у аманет. Нажалост,
данас је у недопустиво катастрофалном стању. Но, колико ми видимо, нема шансе да
се нешто добро догоди, тако
да ће, вероватно, тако и остати
до даљег, док не пропадне сасвим – каже Иван Ракиџић.
Други филм, „Подунавски
Немци у јужном Банату”, говори о Немцима који су живели овде у периоду до 1945. го-

дине, када су неки од њих побегли у Немачку, други су били затварани у логоре и тамо
су живели у врло тешким
условима, умирали од глади...
Веома је мали број оних који
су остали. Углавном су то били они који су помагали партизане и сарађивали с њима.
– С друге стране, имамо и
злодела која су ти исти „домаћи
Немци”, који су живели с нашим суграђанима, начинили
над нашим недужним народом.
Страдали су недужни и Немци
и Срби који су овде живели.
Цео филм сам конципирао тако
да никако немам одређени
став. Прецизније, на том балансу ја нисам ни на једну ни на
другу страну желео да повучем
нити да станем, већ да гледаоцима препустим да они сами
донесу закључке, ако уопште ту
може да се закључи. Али не верујем да може. Мислим да је
било кривице и на једној и на
другој страни и да ће историја и
време можда некад нешто моћи да кажу. Једноставно сам регистровао те приче, које су и с
једне и с друге стране веома потресне – објашњава Ракиџић.
Сценарио за оба филма написала је новинарка Марија
Вуксановић, сниматељ је био
Драган Веселић, а организатор продукције Владимир
Протић.

НАГРАДА ХОРУ ПСЦПД-а

Хорски фестивал
Књига „Париски разговори”
Живадина К. Митровића представљена је у четвртак, 11. маја, у Галерији Милорада Бате
Михаиловића.
Новинар и историчар Живадин К. Митровић причао је о
вишедеценијским сусретима с
најзначајнијим уметницима са
ових простора који су живели у

Паризу. У својој књизи објавио
је приче о животу и уметности
Риста Стијовића, Милана Коњовића, Антоана Маја Малијаракиса, Милорада Бате Михаиловића, Петра Омчикуса, Љубе
Поповића, Јагоде Буић, Ђорђа
Ивачковића, Радована Крагуља,
Милоша Шобајића, Живојина
Туринског и Марка ле Бота.

Хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва
освојио је награду за најбоље
изведену духовну композицију на недавно завршеном престижном хорском фестивалу
„Златна вила” у Приједору.
Фестивал је одржан седамнаести пут, а ове године су учествовали хорови из Чешке,

Мађарске, Словеније, Хрватске, Републике Српске, Македоније и Србије.

Страну припремила

Милица
Манић
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ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА ПОСТОЈИ ПЕТ ГОДИНА

СВЕ УПАДЉИВИЈЕ СУЗБИЈАЊЕ
КРАЂА У АТАРИМА
» Наставак са стране 1
– Приликом тих сусрета једни
су покушавали да побегну, а
другима је било свеједно. Или
су се само правили да је тако.
Међутим, откад су добили информацију да их чекају санкције, прилично су устукнули.
Догоде се и озбиљнији проблеми, као, рецимо, зимус, када су
починиоци, ухваћени у неовлашћеној сечи дрвећа на путу
ка Баваништу, покушали да зеленом „ладом”, при великој
брзини, дословце прегазе пољочуваре Душана Николовског и Давида Бакића. Све се
то догађало око пола један ноћу, а сат касније полиција их је
ухватила на другој локацији,
такође у вршењу недела – присећа се координатор службе.
Нису приватно обезбеђење
Веома важан је и летњи период, када има много покушаја
крађа летине. Треба знати да
пољочувари нису ничије приватно обезбеђење, већ су ту да
делују превентивно.
– Али ако неко примети нешто нелегално на својим парцелама, он то може да пријави

Душан Николовски и Давид Бакић нападнути на дужности
нашој служби, која у најкраћем
року одлази на увиђај. Догађају се свакакве ситуације, што је
карактеристично за овај период, па неретко комшија комшији испрска нешто што овај
није желео. Наши људи тада
изађу на терен, фотографишу
оно што затекну, направе записник и то после може послужити као доказ. Прва инстанца су

мировна већа формирана при
месним заједницама, иако су
она само саветодавни орган.
Уколико не успеју да помире
завађене стране, поменути записник може послужити и као
доказни материјал у евентуалном судском поступку – указује Ћосић.
С обзиром на то да су пољочувари из средина које надгле-

дају, углавном познају околности, па и те међусуседске анимозитете и таквој проблематици приступају опрезно и одмерено.
То је веома важно и, без обзира на то што се фирме на
овом послу мењају, оне неретко задржавају искусне раднике. Попут оних као што су, рецимо, Јовица Латковић, Никола Ђукановић и Небојша Лупинка из Омољице, Аурел Помана из Новог Села, поменути
Душан Николовски...
Још једном треба истаћи да
су за њих постављени прилично високи критеријуми, а најважнији су да нису осуђивани
и имају минимално трећи степен стручне спреме како би
могли уопште и да полажу за
лиценцу.
Све у свему, у протеклих пет
година, откад постоји пољочуварска служба, видљиво је
умањење броја крађа, а упадљива је њихова добра сарадња с локалним институцијама,
удружењима, као и одлична
комуникација са самим грађанима. А то је, можда, и најважније...

НОВИ ПРОГРАМИ УЧЕНИКА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Омољица у Европи
Након свих небројених ваннаставних активности омољичка
школа „Доситеј Обрадовић”
отишла је корак даље и у петак,
12. маја, обележила дан нашег
континента
интересантним
програмом симболичног назива: „Европа у свету – Омољица у
Европи”. Том приликом ученици нижих разреда и полазници
забавишта, након извученог
жреба, представили су неку од
земаља Европе, са свим њиховим традиционалним, културним и етничким обележјима.
На почетку програма учесницима и публици обратио
се директор школе Владимир
Ристић, који је изразио задовољство због тога што ће, поред осталог, ђаци моћи да науче много тога о култури и језику више народа.

Представљање држава кренуло је од суседне Румуније,
коју су дочарали полазници
прве васпитне групе, а друге

две об ра ди ле су тра ди ци ју
Русије и Бугарске. Прваци су
се бавили Аустријом, Шпанијом и Мађарском, годину

дана старији ђаци – Француском и Ср би јом, уче ни ци
трећег разреда – Грчком, а
четвртаци су били задужени
за Хо лан ди ју, Не мач ку и
Италију.
У наставку дана расположена публика могла је да разгледа
штандове. Њих су малишани
припремили уз помоћ својих
учитељица и васпитачица, којима припадају велике заслуге
и за осмишљавање и реализацију поменутих садржаја. Напослетку, цео догађај добио је
најслађу могућу ноту, јер су
малишани и сви други могли
да дегустирају јестиве изложбене експонате и посластице. Све то је најважнији
европски дан учинило празником за очи, уши, али и чуло укуса.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница је, у сарадњи са сеоским институцијама и установама, закључила програм
обележавања сеоске славе –
Спасовдана, који ће бити у
знаку три века постојања места. Тим поводом у центру је
већ посађено цвеће у облику
броја 300 и постављени су
светлећи маркери на четири
пешачка прелаза, као и декоративни возић.
Банатско Ново Село: На следећој седници Скупштине
Месне заједнице биће започете припреме за организацију сеоске славе – Духова.
Млађи фолклорни ансaмбли
Дома културе припремају се
за финале покрајинске смотре у Бачкој Тополи, а оркестар и за европску смотру
српске дијаспоре.
Долово: Хуманитарна журка
приређена је у петак, 12. маја, у дискотеци Дома културе. Коњички клуб организоваће касачки дан у недељу,
21. маја, од 16 сати, на локалном хиподрому. Наредног дана биће обележена сеоска слава Пренос моштију
Светог Николаја.

Иваново: Журка на отвореном под називом „Психоделична грозница” биће одржана у суботу, 20. маја, код
црпне станице, а очекује се
долазак великог броја људи
из целе земље. Дом културе
је створио услове за одржавање првог међународног
фестивала хармонике крајем јуна.
Јабука: У току је реконструкција кошаркашког терена на
отвореном. Дан школе „Гоце
Делчев” обележен је у понедељак, 15. маја, а наредног
дана одржан је превентивни
преглед абдомена у организацији Месне заједнице и
Дома здравља.
Качарево: Теку припреме за
славу Свети Ћирило и Методије, коју ће 27. маја, богатим програмом, заједнички
обележити црква, школа и
Месна заједница. У току су
радови на СРЦ-у „Језеро” у
склопу припрема за сезону
купања.

Глогоњ: У току су завршни
радови на резервоару у којем
ће бити складиштена градска
вода. Промоција књиге
„Приче с облака” ауторке Та-

Омољица: Изложба под називом „Историја града Панчева” биће отворена у уторак,
23. маја, у 19 сати, у Дому
културе, а приређује је ова
установа у сарадњи са Историјским архивом Града Панчева. КУД „Жисел” припрема
традиционалан „Никољдански венац” за крај маја.

маре Лујак одржана је у понедељак, 15. маја, у Дому
културе. Сутрадан, на истом
месту, изведена је представа
за децу под називом „Мала
принцеза”. Млађи дечји ансамбл наступиће у суботу, 20.
маја, у оквиру програма поводом Дана општине Опово.

Старчево: Добровољно давање крви спроведено је у уторак, 16. маја, у Месној заједници. Три групе скаута из
ОИ „Надел” протеклог викенда посетиле су исто толико места – Водице, брестовачку Поњавицу и градски
хиподром, а у петак, 12. маја, у организацији одреда, у
школи је приређено такмичење у оријентирингу, уз
преко сто учесника. Идућег
викенда извиђачи ће боравити у Суботицу и Сегедину.

УСПЕСИ ЈАБУЧКЕ ЕРГЕЛЕ „ВЕЛИЧКОВИЋ”

Шампионски
липицанери

ПРВОМАЈСКИ БРОЈ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Ишчекујући пијацу, атарски пут и гас
Најновији, 281. број месечника „Старчевачке новине” почиње првомајским честиткама Месне заједнице упућеним
свим радницима.
Наредна страна, посвећена
збивањима у вези с поменутом
институцијом, доноси детаље с
последње седнице локалне
скупштине, вест о проблемима
с почетком радова на уређењу
пијаце и најаву потенцијалног
прикључка на гас наредне грејне сезоне. Објављен је и исцрпан извештај о томе како су
Старчевци гласали на минулим председничким изборима,
када је у том месту Александар

Вучић освојио близу 60 одсто
гласова. Чланица Градског већа Зорица Репац у интервјуу на
две стране, поред осталог, наговестила је изградњу атарског
пута којим ће Старчево бити
спојено са Ивановом, а ту су и
разговори са два Јована – Пејчевим (трговцем) и Милићевим (воћаром), као и с „лицем
с насловнице”, младом фолклорашицом Сањом Мојсиловић. Редовне рубрике „Уопштинавање” и „Цртице из прошлости” посвећене су актуелним шетњама и породици Блаженић, „Култиватор” се бави
старчевачким сокацима и

представљањем тинејџерке Јоване Фиљин, а у редовној анкети грађани су одговарали на
питање куда ће за 1. мај.
Нису изостале ни стране посвећене извиђаштву, спорту,
школи и културним и верским
догађајима; било је речи и о
плановима КУД-а „Неолит” и
о Ватрогасној олимпијади; најављено је и отварање рагби
школе, а аутентичан приказ
ситуације у аутобусу локалног
градског превозника, у којем
се, према потписнику редова,
поред осталих, возе „роде” и
„павијани”, дат је у рубрици
„Свакидашњица”.

НАРЕДНОГ ЧЕТВРТКА У БРЕСТОВЦУ

Спасовдан за многе укусе
Брестовачка слава биће обележена у четвртак, 25. маја,
разним садржајима, које су

Страну припремио

Јордан
Филиповић

осмислили Месна заједница,
Дом културе и друге тамошње институције. Предстојећа про сла ва Спа сов да на
има ће по себ ну ди мен зи ју,
будући да се ове године навршавају три века од настанка места.
Дан ће почети у 9 сати литургијом у Цркви Вазнесења
господњег, након чега ће усле-

дити литија. Изложба фотографија, од најстаријих до најактуелнијих, под називом
„Брестовац кроз време”, биће
отворена у 14 сати у галерији
Ватрогасног дома. Од 14.30 на
платоу испред Дома културе
свираће тамбурашки оркестар, а сат касније тамо ће бити приређен дечји програм
предшколаца из Брестовца,

Омољице и Глогоња. Концерт
народног оркестра почиње у
18 сати, а два сата касније наступиће вокални солиста
Марко Гачић.
Све време током дана биће
отворена врата просторија Актива жена „Соса”, а чланови
ловачког друштва припремаће гулаш за све заинтересоване грађане.

Једна од највећих и најцењенијих ергела у земљи и окружењу је она у власништву породице Величковић, смештена уз Тамиш, надомак Јабуке.
На плацу од око осамдесет
ари они узгајају преко педесет
расних липицанера. Квантитет прати и квалитет, што најбоље осликавају последњи резултати на еминентним такмичењима. Према речима
власника и оснивача Слободана Величковића, успех је
већи ако се зна да је конкуренција била жестока.
– На бањалучком надметању, пред седам хиљада гледалаца, петогодишња Мара и
двоструко старија Трумпета
су, поред такмаца из бројних
земаља, заузеле друга места у
дисциплини „капије”. С друге
стране, петогодац Гајтан проглашен је за најбољег при-

плодног пастува у Србији на
Новосадском сајму међу липицанерима. Ове године смо
већ освајали медаље у Црепаји у четворопрегу и петопрегу,
али сезона тек креће, а што се
нас тиче, круна ће бити фијакеријада коју организујемо 4.
августа – наводи Величковић.
Он додаје да је борба за
одржавање ергеле тешка, јер
је издржава од своје компаније „Биоеликсир”. Ипак,
нада се и помоћи државе,
макар у погледу уређења
приступних путева. Вреди
напоменути да на овом добру ради десетак запослених, као и још педесетак сарадника; често долазе ученици и предшколци на бесплатно јахање, а у плану је и
да штићеници дома „Срце у
јабуци” тамо спроводе и радну терапију.
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ТОКОМ ПРЕТРЕСА ИЗНАЈМЉЕНОГ СТАНА

УПОЗОРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Пронађени екстази
и хероин

ОПАСНА ИГРА ЗА ДЕЦУ НА ИНТЕРНЕТУ
Од учесника се
прво тражи да се
самоповређују
Потом им се наређује
самоубиство

Панчевaчки полицајци пронашли су током претреса
стана који је изнајмио четрдесетседмогодишњи
мушкарац вагицу за мерење,
200 таблета екстазија и више од 50 грама прашкасте
супстанце за коју се сумња
да је хероин. Због постојања
основа сумње да је извршио

кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога, осумњиченом је по налогу Вишег
тужилаштва у Панчеву одређено задржавање у трајању од 48 сати. Када му је истекао притвор, он је у законском року, уз кривичну пријаву, приведен тужиоцу.

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НАЈАВЉУЈЕ

Почињу провере
аутобуса за екскурзије

Током овог и наредног месеца саобраћајна полиција
ће контролисати аутобусе и
њихове возаче пре поласка
на школске екскурзије ради
заштите безбедности деце.
Провераваће се документација и техничка исправност аутобуса, а посебно то
да ли су њихови возачи под
дејством алкохола. Подједнако ће се гледати и да ли су
испоштоване одредбе из Закона о безбедности саобраћаја и Закона о радном времену посада возила у друмском превозу и тахографима, којима је прецизирано
после колико времена проведеног у вожњи возачи морају имати паузу.
Како је објавио интернет
портал „Полиција данас”,
контроле аутобуса биће веома рестриктивне и неће се
дозвољавати њихов полазак
на пут уколико они и возачи
не испуњавају све прописане услове.
Против возача код којих
се алко-тестом утврди да су
под дејством алкохола, биће
поднете кривичне пријаве и
они ће аутоматски бити искључени из саобраћаја.
Током 2016. године саобраћајни полицајци су преконтролисали 15.856 аутобуса који су били предвиђени за превоз деце на екскурзије. Због уочених неправилности осам их је искључено из саобраћајна. Та казна је изречена и једанаесто-

рици возача пре него што су
започели вожњу деце, а једном током саме екскурзије.
Правилником о организацији екскурзија који је донело Министарство просвете
предвиђено је да директори
школа морају најкасније 48
сати пре отпочињања екскурзије да обавесте територијално надлежну организациону јединицу МУП-а о
превознику, броју аутобуса,
месту и времену поласка,
као и о броју ђака и њихових
наставника који их прате на
екскурзију. То је обавезно да
би припадници саобраћајне
полиције на време обавили
све предвиђене провере пре
поласка на екскурзију.
Важно је напоменути да
они то могу радити и ако током редовне контроле саобраћаја примете неки аутобус који превози децу и посумњају да он није технички
исправан.
Алармантно звуче упозорења неких стручњака за безбедност саобраћаја да школе
одређују које ће фирме превозити децу на тендерима на
којима побеђују аутобуски
превозници који понуде најниже цене превоза. Цена новијих аутобуса за изнајмљивање износи од 300 до 400
евра, а стари се могу добити
за шездесетак евра, па због
тога ђаке често на екскурзије
возе стари аутобуси, у којима
је њихова безбедност под
знаком питања.

Министарство унутрашњих
послова упутило је апел свим
грађанима да уколико у нашој
земљи примете децу која на
интернету играју нову игру
„Плави кит”, у којој се учесници позивају на самоповређивање, па чак и самоубиство, то
одмах пријаве полицији.
Иако МУП Србије до сада
није забележио ниједан случај
самоубиства који има везе с
том руском игром, упућен је
позив свим родитељима и наставницима да разговарају с
децом и прате њихове активности на интернету, како би
их заштитили од овог облика
угрожавања сигурности. Осим
тога, МУП је апеловао на медије да посвете адекватну пажњу овој појави, како би се на
време спречиле нежељене последице у Србији.
Игрица „Плави кит” пре свега је усмерена на млађу популацију. Током 50 дана, колико
траје њено играње, пред децу
се постављају различити задаци. Они су у почетку мање опасни, попут гледања хорор филмова, а онда следе све тежи. Од
деце се тражи да се самоповређују тако што ће жилетом урезати цртеж плавог кита на рукама, а да би све било што аутентичније, морају то да сликају и да пошаљу фотографију
као доказ да су заиста урадили.
Учесници игре затим добијају задатак да направе селфи
на неком опасном месту (нпр.

на високој планинској литици), да инсценирају наводно
самоубиство, да га сниме мобилним телефоном и да снимак пошаљу на „Фејсбук”.
Имејлови или СМС поруке
са обавештењима о новим задацима обично стижу пред зору, а последњи задатак, који је
у ствари и крај игре, јесте наредба да учесник изврши самоубиство тако што ће се обесити, скочити с високе зграде
или смрзнути се наг у снегу!

Пазите док сурфујете
„Не отварајте имејлове, поруке и другу електронску пошту
коју вам шаљу непозната лица, особе од којих пре тога никада ништа нисте добијали.
Копирајте све што вам је важно, а налази се у меморији
вашег компјутера, и чувајте те
податке на другом месту. Када
сте на интернету, отварајте
линкове, као и разне врсте порука које добијате само ако
сте потпуно сигурни у пошиљаоца и ту адресу.”
Ово су препоруке грађанима које је објавило Министарство унутрашњих послова након прошлонедељног, досад
највећег хакерског напада на
интернету – погодио је око
200.000 власника персоналних рачунара и компјутерске
системе у више од сто држава
широм света.
Овај напад је извршен тако
што су његови починиоци
преко интернета пустили вирус који се тајно инсталира у
компјутерске програме нападнутих, а потом им блокира и
претвара у неразумљиве ши-

фре све податке које су пре тога меморисали у компјутеру.
Паралелно с нападом, жртве добијају поруке да уколи-

Лопови проваљивали у викендице гастарбајтера

Страну припремио

Михајло
Глигорић

нолошки криминал појачати
активности на смањењу опасности од њене евентуалне појаве у Србији.
Да има разлога за забринутост, сведочи податак да се до
сада, током протеклих неколико месеци, у Русији, Украјини, Казахстану, Молдавији и
Белорусији десило на десетине самоубистава која се повезују с „Плавим китом” и неким другим опасним играма
на интернету.

МУП САВЕТОВАО ГРАЂАНЕ

ПОЛИЦИЈА РАСВЕТЛИЛА СЕРИЈУ ТЕШКИХ КРАЂА

Пaнчевaчка полиција расветлила је серију тешких крађа извршених током маја ове године на
подручју јужног Баната.
Сумња се да су један двадесетчетворогодишњак и девет-

Када учесник започне игру,
организатори га упозоравају
да нико о томе не сме ништа
знати, да то мора бити тајна и
да нема изласка из игре и повратка назад. Учесницима који покушају да игноришу таква
упозорења, одмах почињу да
стижу претње организатора.
Ова опасна игрица присутна
је у многим државама и због
ње је наводно страдало више
десетина малолетника, те ће
стога Одељење за високотех-

наестогодишњак проваљивали
у куће чији су власници на
привременом раду у иностранству и да су односили техничку
робу и вредније предмете. На
овај начин власницима је причињена материјална штета која се процењује на око 300.000
динара.
Против осумњичених ће бити поднете кривичне пријаве
надлежном тужилаштву у
Панчеву.

ко желе да одблокирају своје
уређаје и наставе да их користе, најпре уплате одређену
суму у виртуелној валути која
се зове биткоин.
На мети прошлонедељног
хакерског напада биле су
углавном мале и средње фирме, али нису заобиђени ни велики пословни системи, код
којих блокирање службених
или пословних података на рачунарима може довести до
огромне штете. Међу зараженим компјутерима били су готово сви који припадају болницама у Великој Британији, што
је још више забрињавајуће.
У Србији до сада нису пријављени овакви случајеви, али
Министарство унутрашњих
послова и Посебно тужилаштво за високотехнолошки
криминал позвали су све гра-

ђане и фирме да их обавесте
уколико су оштећени.
МУП и ово тужилаштво саопштили су и да прате ситуацију после прошлонедељног
хакерског напада и да размењују податке са Интерполом,
Еурополом и другим међународним организацијама.
Хакерски напад који је погодио хиљаде компјутера широм
света имао би неупоредиво веће размере да није случајно зауставио један истраживач безбедности на интернету. Поводом тога објављено је више
упозорења
компјутерских
стручњака да је то што се десило прошлог викенда само проба и да ће сигурно бити још напада, те да ће они бити знатно
већи, како по броју компјутера
који ће њима бити обухваћени,
тако и по последицама.
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ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БИЛИЈАРУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МАЛИ ФИЋА ОСВОЈИО ЧАЧАК

Флора Бенкс има седамнаест година и антероградну
амнезију. Не сећа се ничега
што се догодило последњих
седам година зато што јој
сећања чиле из главе после
два-три сата. Како би се сналазила у животу, она пише
подсетнике на шакама, рукама и самолепљивим блокчићима. Не одваја се од верне бележнице, која јој служи
као меморијски диск.
Међутим, све се променило кад се једне вечери пољубила с Дрејком на плажи.
Тај догађај јој остаје у глави
и не заборавља га чак ни неколико дана касније. Међутим, то је увод у невоље о
којима није могла ни да сања и које превазилазе њене
могућности. Али речи „Флора” и „Буди храбра”, које су
јој исписане на шаци, терају

Исплатила се велика
посвећеност
Следи Мастерс
турнир у Београду
Исписана је нова страница
спортске историје нашег града.
Панчево први пут има јуниорског шампиона у билијару, у
дисциплини деветка. Вижљасти момак, бистрог ума, који је
тек недавно упловио у свет одраслих прославивши осамнаести рођендан, спортом за зеленим столом са шест рупа бави
се тек око две године, а већ је
успео да оствари сан многих
претходника. Он је Филип
Живковић, он је прошлог викенда освојио четврти турнир
овогодишњег Првенства Србије
у билијару, који је одржан у
Чачку, и тако се пласирао на
завршни, Мастерс турнир, међу
осам најбољих играча у Србији.
Државни шампионат у конкуренцији јуниора, у дисциплини деветка, састоји се од
четири квалификациона турнира и завршног надметања у
главном граду. На првом овогодишњем турниру, који је такође одржан у Чачку, Филип
се пласирао међу осам најбољих, већ на другом такмичењу, у Београду, освојио је
бронзано одличје, да би на
трећем турниру, у Новом Саду, такође био међу најбољом
осморицом. А онда је дошао
14. мај, дан који ће све популарнији Фића дуго памтити –
дан када је постао шампион.

– Било је јако напорно, али
исплатило се – уз широк
осмех каже Филип и наставља:
– Пут Чачка сам кренуо рано
ујутру, а турнир је трајао од 11
до 21 сат. Захвалио бих организаторима, који су само због
мене померили почетак надметања како бих успео увече да
ухватим последњи аутобус за
Београд. Конкуренција је била
веома јака, јер су учествовали
најбољи момци из Новог Сада,
Ваљева, Београда, Чачка и
осталих градова. Прва два кола, која имају и реперсаже, добио сам са по 7:0 и пласирао се
директно у трећу рунду. На пу-

ТУР НИР ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ
Билијар клуб „Дуга деветка” ускоро ће организовати отворени турнир за све ученике средњих школа.
Неће бити никаквих котизација, а све информације могу
се добити на телефоне 069/19-16-127 и 063/859-04-54.

ту до трофеја два пута сам савладао вицешампиона Србије,
а у финалу сам победио домаћег играча Вању Мандића.
Филип је члан БК-а „Дуга
деветка” из нашега града, а велике заслуге за његов успех
свакако има и Дејан Максимовић, један од најбољих играча
билијара у Панчеву и Фићин
тренер. Њих двојица за зеленим столом дневно проведу и
по три сата...
– Ово је јако захтеван и напоран спорт, а скоро је немогуће објаснити с каквим се све
проблемима у току меча могу
сусрести играчи. За успех је
потребна јака воља пре свега и
много рада. Наравно, таленат
је веома битан фактор. Он је
неопходан како би се уопште
задржао у овом спорту – прича
овај осамнаестогодишњак, у
рукама чврсто држећи најновији штап, њему најдражи поклон за пунолетство.

Један меч у билијару девет састоји се од максимално тринаест партија, јер се игра на седам
добијених. Систем такмичења је
готово идентичан као у тенису,
па турнири изискују велике напоре код сваког играча. Неопходне су добре физичке и психичке припреме, њихов склад,
јака концентрација, мирна рука,
оштро око, потребно је ускладити дисање с покретима, треба
научити да се мисли... Јунак наше приче, ако још увек и нема
сваку од набројаних особина, на
добром је путу да их стекне.
Велики потенцијал, огроман таленат и његова воља за
успехом нису спорни ни најмање. С нестрпљењем очекује
10. јун и завршно надметање у
Београду, када ће укрстити
штапове с још седморицом
најбољих младих играча билијара у нашој земљи.
Срећно, мајсторе!
A. Живковић

ОДЛУКА СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ

Нови шеф Вишег тужилаштва у Панчеву
Небојша Живковић, досадашњи заменик тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, изабран је за јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву – одлучили
су ових дана на седници посланици Скупштине Србије.
Пре избора на нову дужност
Живковић је био и један од чланова Етичког савета Удружења
тужилаца Србије. Његове колеге
имају о њему високо мишљење
и сматрају да је реч о тужиоцу
који је у стручном и моралном
погледу у врху те професије.
Према њиховим речима, у
досадашњем раду Небојше
Живковића није било ника-

квих замерки на његово понашање, а осим тога, током поступка реизбора оцењено је да
је он активно доприносио ефикасности јавнотужилачке организације, као и то да је без иједне примедбе на његов рачун решавао поверене предмете.
Крајем прошле године у
дневном листу „Блиц” објављен је текст у коме су изнете
оптужбе на Живковићев рачун.
Међутим, демантовало их је
званичним саопштењем Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.
У том демантију је истакнуто да је аутору спорног текста
саговорник био бивши крими-

налац који је постао сведок сарадник, а потом преко медија
намерно дискредитовао Живковића и његов рад.
Иначе, у панчевачком Вишем јавном тужилаштву и
осталим тужилаштвима у Србији недавно су основане службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима. Њихов задатак је да помогну и олакшају таквим особама учешће у кривичним поступцима и да обезбеде услове
за њихово сведочење.
Оштећени и сведоци имају
могућност и да преко тих служби закажу разговор с тужиоцем који поступа у њиховом

предмету и да дођу до свих
информација које су им потребне како би се олакшало
њихово учешће у њиховом
кривичном поступку.
Најважније је то да уколико
су жртве или сведоци кривичних дела забринути за своју безбедност, тужилац може да тражи да им се пруже мере заштите које су предвиђене законом.
Панчевачка Служба за информисање и подршку оштећенима
налази се у згради Суда (Војводе Радомира Путника 13–15), а
њен телефон је 345-482, локал
1161. Могућ је контакт и преко
имејла, на адресу: sluzbazapodrskuvjtpa@gmail.com.
М. Г.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОРОДИЦЕ

Слога и заједништво су најбољи ослонац
Светски дан породице, 15.
мај, чија је овогодишња тема
„По ро ди це, обра зо ва ње и
благостање”, обележен је и у
нашем граду предавањем које је ученицима других разреда ОШ „Стевица Јовановић” одр жа ла Лен че Шкр пан, па тро на жна се стра у

„Једино сећање Флоре Бенкс”
Емили Бар

Слу жби по ли ва лент не па тронаже Дома здравља, као и
концертом КУД-а „Абрашевић” у дво ра ни Кул тур ног
центра.
Ђаци из „Стевичине школе”
разговарали су с патронажном
сестром о томе шта је породица, ко је чини, који су то фак-

ПО ЗИВ ХУ МА НИМ ЉУ ДИ МА
Малишани из школе „Стевица Јовановић” показали су да су
лекцију из хуманости одавно савладали, будући да су на
предавање донели комаде своје гардеробе, као и играчке,
како би их поклонили једној панчевачкој социјално угроженој породици са шесторо деце.
Овој породици је помоћ и даље потребна, тако да сви они
који желе да је пруже, додатне информације могу добити у
Патронажној служби, путем телефона 013/331-495.

тори који је угрожавају, а шта
јој даје снагу.
– Темељ за развој породице
чине заједништво, приврженост, подршка, блискост и подстицање деце на даљи развој.
Здрава породица не подразумева породицу која нема ниједан
проблем, већ ону која се с проблемима суочава и решава их
на најбољи могући начин. У
факторе који угрожавају стабилност породице убрајамо: сиромаштво, убрзани начин живота и технолошки развој, ратове
и социоекономско стање у друштву, касније ступање у брак,
разводе и породично насиље –
објаснила је Ленче Шкрпан.
Она је истакла и то да читаво друштво треба да ради на
оснаживању породице, те да

децу одмалена треба едуковати
о важности заједништва и о
људским вредностима, јер је,
како је нагласила Ленче Шкрпан, сложна породица најбољи
ослонац за дечје одрастање.
Деца су активно учествовала у
предавању разговарајући о позитивним и негативним примерима понашања у породици
и лепећи фотографије својих
породица у велико срце нацртано на школској табли.
Светски дан породице се, на
основу резолуције Генералне
скупштине УН, обележава од
1993. године, с циљем да се
подигне свест о породичним
вредностима, али и о важности решавања проблема који
утичу на стабилност ове врсте
заједнице.
М. Г.

је да се суочи с непознатим
искушењима и опасностима
не би ли повратила сећање.
Ништа не испада онако како
је прижељкивала, али испоставља се да је Флора заправо тражила себе док је трагала за Дрејком...

Два читаоца који до среде, 24. маја, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Може ли пољубац да излечи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Једино сећање
Флоре Бенкс” Емили Бар. 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

„Kад су руже цветале” Рут Хоган
Пре четрдесет година Ентони Пердју је изгубио вредну
успомену своје вољене веренице Терезе и тако прекршио једино обећање које јој
је икада дао. Тог истог судбоносног дана она је напустила
овај свет. Потпуно неутешан,
он почиње да сакупља предмете које су други људи изгубили и у томе види једину
прилику за покајање.
Сада, на заласку живота,
одлучује да својој верној асистенткињи Лори повери важан задатак да све те ситнице
непроцењиве вредности врати
правим власницима. Када се
ова тек разведена, усамљена
жена усели у Ентонијеву викторијанску вилу препуну сакупљеног блага, мрачан облак
који ју је окруживао полако ће
почети да нестаје. Ипак, да ли
ће успети да испуни Ентоније-

ву последњу жељу и његовој
души и сломљеном срцу донесе искупљење и мир?
Био је њен север, југ, исток,
запад; њена радна седмица и
недељно одело. Била је његов
месец и његове звезде и омиљена песма. Мислили су да
ће њихова љубав вечно трајати и нису погрешили.

Два читаоца који до среде, 24. маја, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Верујете ли у вечну
љубав?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кад су руже цветале” Рут Хоган. 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

Пасуљ, кугла
и шишмиш заказали
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како сећање утиче на ваше животе.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак „Књиге огледала”
Е. О. Кировица за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Откад опраштањем бришем ружна сећања, а љубављу чувам лепа, направила
сам у свом уму пристојно
место за живот.” 064/8671...
„На мој живот утиче... чекајте, које оно беше питање?
Не вреди, не могу да се сетим.” 063/3110...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање који им се од наведе-

них ликова из књиге „Крив
је ветар” највише допада и
зашто. Они ће освојити по
један примерак поменуте
књиге Наташе Драгнић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Е па, ја прво скочим, па
кажем ’хоп’! Кад прочитам
књигу, јављам утиске.”
065/5291...
„Пасуљ, карте, кристална
кугла и звезде дали су различите одговоре. Крило од
шишмиша нема добар сигнал. Не вреди, мора се у
књизи потражити решење.”
064/4897...
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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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче,
замрзивач сандучар, мојца
фотеље, гарнитуре, регале,
мост+регал, сто+столице, спаваћа соба комплет, ел. шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно... 063/10778-66 (240789)

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
50.000 км. 063/892-08-35.
(240180)
ФОРД фијеста 1.8, 2001. годиште, децембар, металик зелен,
регистрован данас, 1.300 евра.
063/766-34-52. (240613)

ТОМОС аутоматик 1987. годиште, одличан, трајно регистрован, 250 евра. 064/171-22-13.
(240975)

КОМБИ спринтер, 2003. године, путнички, клима вебасто,
може замена. 065/665-75-10.
(240674)

СТИЛО 1.9, дизел, 2004, караван, 179.000 км, фул опрема,
на име. 064/130-36-02.
(240977)

РЕНО клио 1200 кубика, 2002.
годиште, власник, регистрован
11. новембра. Љубица,
063/499-196, 063/800-01-96.
(240677)

ГРАНДЕ пунто 1,3 мултиџет,
2006. 97.000 км, петора врата,
фул опрема, власник.
064/130-36-02. (240977)

ФОРД таунус 15 м, 1967. годиште, етернит за покривање
кровова. Тел. 064/507-20-84.
(240696)

ПРОДАЈЕМ форд мондео, регистрован до краја године,
власник, хитно. 064/128-3895. (241006)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2007, 2008,
прва регистрација, купљен у
Србији, висок ниво опреме,
33.000 евра, замена. 064/24605-71, 345-534. (240809

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо и пунимо
гасом, дигиталном машином,
пуњење 2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-6805. (241007)

ФОЛКСВАГЕН Б 5.5, 19 ТДИ,
130 кс, пасат караван,
196.000, црн, одличан, регистрован до априла 2018, 4.000
евра. Није фиксно. Тел.
013/632-314, 066/632-31-40.
(240774)

ПОТРАЖЊА

РЕНО лагуна караван, 2000.
годиште, 1.6, бензин, тег. плав
металик. Регистрован до 24.
августа 2017. 064/417-41-26.
(240774)
ФОРД мондео 2006, прва боја,
први власник, сервисна књижица, у супер стању. 013/348453. (240828)
ПРОДАЈЕМ голф 4, 1.300
евра, хитно. 069/201-64-76.
(240846)
СКУТЕР аполон арион, 350
евра, бицикл женски, 5.000
динара. 060/099-33-68, 354852. (240905)
ОПЕЛ астра 2.0 ДТИ, 2000. годиште, караван, на име купца.
062/658-100. (240928)
СУЗУКИ игнис II, дидис 1.3,
2004, 103.000 км, власник, одличан. Вреди погледати.
062/369-369. (240935)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто 1.2,
2003. годиште. 063/325-972.
(270934)
ПРОДАЈЕМ веома повољно
рено меган дизел,
2005/192.000, у одличном стању. 064/156-15-43.
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4 ТДИ,
2000. годиште, сервисиран.
063/472-433, регистрован до
маја 2018. (240942)
ЛАДА нива 1.6, година производње 1991, регистрован до 1.
септембра 2017, гас са атестом. 063/183-16-04. (240943)

marketing@pancevac-online.rs

ВОЗИЛА

БЕТОНСКИ блокови 9, 12, 20,
25 ширине, по 30, 38, 46, 66
динара. Могућ превоз. „Луна
Плус”, Црепаја. 069/275-7394. (240193)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, нова кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (240643)
ПЕКАРСКА неутрална витрина
са пултом, модерна, мало коришћена, инокс судопера.
064/294-81-53. (240631)
ПРОДАЈЕМ томос пумпу за
наводњавање, круњач-прекрупару. 064/164-77-66. (240643)
ПРОДАЈЕМ козе, јариће, гуске, моркиње, домаће кокошке, два прекрупача. Тел.
061/189-92-61. (240638)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
063/805-74-60, 331-586.
(240719)
ПРОДАЈЕМ две металне барске столице. 064/010-50-80.
(240723

ПРОДАЈЕМ конструкцију за
металну гаражу са кровом и
вратима, договор. 013/348967. (240815)
СИТРОЕН 1.4 дизел, нерегистрован, 89 и француски лежај очуван. 066/938-35-46.
(240836)
ПРОДАЈЕМ крека пећ. Тел.
377-294, 061/225-32-56.
(240859)
ТА пећ 3,5 кв, комбиновани
фрижидер, веш-машине, телевизор, угаона гарнитура,
француски лежај, двосед, тросед, фотеља, мањи кухињски
сто са столицама. Тел.
063/861-82-66. (240872)
ПРОДАЈЕМ радијаторе, собна
врата, кауч, даске. Тле.
061/634-32-93. (240871)
ПРОДАЈЕМ мотор за чамац јамаха 8 кс, уз мотор поклањам
чамац елан Т 410, продајем
четири метална бурета.
060/017-13-66. (240786)

ПРОДАЈЕМ телевизор, скенер,
рисивер, висећу кухињу, бежични телефон. 062/318-668.
(240695)

СЕРВИС (без супаре), за 6
особа, марка franz mayers
sonhe Pancsova, цена 20.000
динара. 064/936-88-41.
(240909)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-25.
(240832)

ЗАМРЗИВАЧИ, фрижидери,
веш-машине, увозно. 065/66575-10. (240674)

БИБЕР цреп, стара цигла, вики формат и старе греде.
061/114-47-67. (240921)

КУПУЈЕМ све врсте аутомобила, стање небитно, до 2.000
евра. 063/165-83-75. (240939)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гардеробни орман, витрине, бојлер,
нове кауче, лустер, фотеље.
064/154-25-82. (240675)

ПРОДАЈУ се разни прозори и
врата, разних димензија. 377529. (240920)

СТАЛНИ откуп свих врста возила, катализатора, продаја
делова. 066/409-991, 063/78282-69. (239874)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 80 до 1.300
евра. 062/193-36-05. (240938)
КУПУЈЕМ томос аутоматик и
АПН, исправне, неисправне.
064/171-22-13. (240975)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, монитора, сет-топ боксева, даљинских. „Плус”,
Д. Туцовића 28, 353-463.
(240976)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ цреп медитеран
222, Кањижа, 950 ком, 30 дин
013/373-064. (СМС)
ХИТНО продајем равне шиваће машине за текстил, јуки.
064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239749)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200, столови
од 3.500, кревети од 9.000,
угаоне клупице од 7.000. Стара утва, 060/600-14-52.
(240692)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ женско
јаре алпина, моторна тестера,
приколица ауто. 065/982-4453. (240730)
ПРОДАЈЕМ земљу црницу, одличну стару грађу и цреп 222.
064/668-97-86. (240745)
НА ПРОДАЈУ домаћица симпчова, конац за гоблене, оригинал вилеров. 066/344-680.
(240746)
ПРОДАЈЕМ половне алуминијумске радијаторе, радне столове и ормаре. 060/312-90-00.
(240756)
САМОСТОЈЕЋИ сталак за четири паркинг бицикла, 3.000
динара. 064/125-22-20.
(240778)
ПРОДАЈЕМ метална врата за
гаражу, 235 х 202 цм.
063/472-433. (240942)

ПРОДАЈЕМ веш-машине индесит и ардо. 063/158-27-50.
(240924)
ПРОДАЈЕМ кревет самац, на
развлачење, коришћен, очуван. 064/661-88-01. (240951)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари
новац, порцелан, статуе, стару
бижутерију, осталу старину.
335-930, 063/705-18-18.
(240775)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум,
замрзиваче, веш-машине, креке весо, акумулаторе, телевизоре и остало.
061/322-04-94.
(240898)

ПРОДАЈЕМ кућу усељиву, повољно, у Банатском Новом Селу. 063/874-70-77. (СМС)

МЕТАЛНИ чамац 6 м, регистрован, на води, у зимовнику
Иваново, повољно. 064/17286-12. 240940)

ХИТНО продајем спратну кућу
у Јабуци, нова градња, 220 м2,
усељива. 064/493-85-60,
063/715-99-00. (239798)

ПОЛОВАН намештај, бела
техника са доставом. Од игле
до локомотиве. 061/317-0767. (240941)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери,
замрзивачи, шпорети из Немачке, гаранција. 062/824-2321. (240981)
НА ПРОДАЈУ ливадско сено,
100 динара бала. 062/240-643.
(240968)
ПРОДАЈЕМ очуван полован
намештај и белу технику, врло
повољно. Тел. 061/641-30-36.
(2409959
ТВ, веш-машина, косачица,
бицикл, гуме 15 инча.
063/198-84-00. (240996)
ПРОДАЈЕМ камин алфа врање, двосед и тросед на развлачење. 063/386-431. (240999)
СВЕ врсте огревног дрвета.
064/080-86-99. (241001)
БАГРЕМОВА и церова дрва на
продају. 060/603-32-32.
(241000)
ПРОДАЈЕМ фрижидер комбинацију, веш-машину, шпорет
електрични, аспиратор.
064/129-73-60, 013/346-790.
(241002)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају. 013/632-151, 064/38056-30. (4713)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ полован намештај,
кухиње, столове, столице, угаоне гарнитуре, ТА пећи.
063/195-07-17. (240652)
КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, телевизоре, шпорете и старо гвожђе. Добро
плаћам. Златко. 061/144-8280, 063/196-54-56. (240736)
КУПУЈЕМ фрижидере, старо
гвожђе, замрзиваче, веш-машине, старе телевизоре.
063/101-11-47, 064/158-84-40.
КУПУЈЕМ полован намештај,
белу технику и сво остало покућство. Тел. 061/641-30-36.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ крава. 013/354719, 060/324-14-30. (240960)

ПРОДАЈЕМ шпорет за етажно
грејање „термомагнум” Милан
Благојевић. 063/807-75-61,
065/206-35-49. (240978)

КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, ТА пећ и остало
покућство. 062/148-49-94.
(240983)

ПЕЛИСТЕРСКА, 40 ари, зона
град, могућност парцелисања,
струја, вода. 065/630-59-25.
(239559)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, замрзиваче, веш-машине,
фрижидере, акумулаторе и
остали отпад. 064/484-13-76.
(240898)
КУПУЈЕМ алуминијум, акумулаторе, гвожђе, замрзиваче,
фрижидере, веш-машине, телевизоре. 061/206-26-24.
(240548)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, замрзиваче,
веш-машине, фрижидере,
телевизоре.
061/321-77-93.
(240898)
КУПУЈЕМ очувано покућство,
столове, столице, кухиње, завесе, тепихе, боце. 066/90079-04. (240984)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Качареву, усељиву, цена договор.
062/893-26-90, 013/601-472.
КУЋА, нова Миса, 240 м2, на
2.3 ара, три нивоа, близина
„Петар Пан” вртића, предато
за легализацију, 57.000, договор. 063/826-97-09. (239842)
КУЋА у Омољици, 120 м2, 9
ари плаца. 060/619-32-22,
062/195-33-35. (239849)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари, у Банатском Новом Селу. 063/863-80-15.
(240419)

ПРОДАЈЕМ плац 17,5 ари на
Јабучком путу, повољно.
069/186-54-05. 240690)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари на Девојачком бунару, повољно.
064/129-15-35. (240423)

КУЋА, Старчево, Радничка 59,
4,65 ара, 7.500 евра. 013/755151, 065/405-72-29. (240711)
ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(240699)
КУЋА, насеље Мали рај, 90 м2,
10 ари, два стана, продајем/мењам. 011/274-80-67.
(240696)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 450
м2, ПР+I+ПК, плац 52 ара,
70.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(240705)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
Улица Петра Драпшина, 17
ари, власник, 1/1. 064/370-7947. (240415)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, уређена, вода, струја, купатило, асфалт, усељива. Повољно. 063/832-50-97.
(240453)
ДОЊИ град, кућа са два стана, ЕГ, 7 ари. 061/224-47-97.
(240466)
ВИКЕНДИЦА, Поњавица, 17
ари воћњака, кућа 66 м2.
064/384-48-40. (240381)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
8 ари, Козарачки просек. Тел.
060/601-60-23. (240217)
ВИКЕНДИЦА 15 ари, укњижена, може одвојено плац 5 ари,
мањим објектом, Новосељански пут. 064/489-40-36,
013/251-42-66. (240617)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Долову са воћњаком 25 ари и приколицу. 313-716. (240643

ХИТНО, Новосељански пут,
новоградња, комплет сређено,
одмах усељиво, 80 м2, ПР+ПК,
плац 16 ари, 39.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (240705)
ВОЈЛОВИЦА, две стамбене јединице + помоћни објекти,
плац 19 ари, 33.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (240705)
НОВА МИСА, породична кућа,
ПР+I+ПК, 400 м2, 130.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(240705)
КУДЕЉАРАЦ, 120 м2, ПР+ПК,
плац 5 ари + помоћни објекат
18 м2, 29.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (240705)
ЦЕНТАР, 80 м2, 3 ара, ЕТ, добра локација, код старог СУПа, 76.000. 332-031, 063/83623-83. (679), „Трем 01”. (2404)
2

ДВА ОБЈЕКТА, 50 + 70 м ,
плац 2,2 ара, Стрелиште,
40.000. 064/640-40-91.
(240744)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу са воћњаком, Војловица. Легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00. (240665)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа 100
м2, дворишни стан 40 м2, 5
ари, 38.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(240792)
КОТЕЖ 1, новија градња, 160
м2, 3 ара, грејање, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)
МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ари, без улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)
ПЛАЦ, Баваништански пут, 9,5
ари, бунар, под воћем, 5.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)
КУЋА, гаража, воћњак, башта
20 ари, Пелистерска 18-е.
065/251-55-89. (240839)
ВОЈЛОВИЦА, кућа, плац 7,5
ари. 064/538-48-35. (240841)
КУЋА, нова, 170 м2, две стамбене јединице, 51.000 евра.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(240842)
ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса.
Тел. 069/223-24-25. (240843)
ПРОДАЈЕМ пола куће са две
стамбене јединице, Ул. Милке
Марковић. Тел. 064/326-3837. (240555)

ВЕЛИКИ избор некретнина,
плацева, кућа, станова, локала. „Милка М”, 063/744-28-66.
(4713)
БЛИЗУ центра, 16 ари, кућа,
само 15.000. (67), 063/744-2866, „Милка М”. (4713)
НОВОСЕЉАНСКИ, 28 ари,
8.000; Београдски, 16 ари,
9.000. (67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (4713)
КУЋА 100 м2, четири етаже,
Патријарха Чарнојевића, два
паркинг места, усељив.
069/822-48-24. (240957)
СТАРИ бувљак, 13, две куће,
32.000. „Јанковић”, 348-025.
(240910)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПО ТРАЖЊА

СТАРА МИСА, 124 м2, 5,5 ари,
27.000; центар на 2 ара, договор. (396), „Лајф”, 061/66291-48. (240862)
ПЛАЦ са започетим објектом,
Омољица, власник, 11,5 ари.
064/260-05-34. (240834)

АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла некретнине” потребне куће на
бољим локацијама. 064/66889-15. (240792)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве, градско
грађевинско земљиште. Ул. 7.
јула. 064/212-52-52. (240876)

ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража са каналом, грејање, ПВЦ. Тел. 064/124-48-15.

КУЋА на подају, 150 м , гаража, 15 ари плаца. Тел.
061/184-53-53. (240763)

СТАРЧЕВО, кућа на продају,
две стамбене јединице, може
замена за стан. 062/512-475.
(240889)

КУЋА у природи, на брегу поред шуме са погледом на Дунав. Струја и изворска вода.
063/341-881. (240667)

ПРОДАЈЕМ плац, Кудељарац,
10 ари. 062/175-12-40, дељив,
погодан за инвеститоре.
(240770)

СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2,
на 10 ари, 41.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(240915)
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ПРОДАЈЕМ хитно кућу без посредника, Ул. Браће Јовановић
94-ц. 064/128-38-95. (241006)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватан бизнис, становање. 063/329-464,
066/001-050. (241012)

ПОВОЉНО продајем/мењам
кућу, 60 м2, са плацем. Тел.
062/886-91-50. (240875)

ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража, са каналом, грејање, ПВЦ. Тел. 064/124-4815. (240666)

ДВЕ стамене јединице на десет ари плаца. Тел. 064/24886-86. (241005)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, двособна,
новија приземна, 33.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901. (240)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (240903)
СТАРЧЕВО, лепа, 91 м2, 6,6
ари, главна улица, 24.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
КАЧАРЕВО, део куће, 58 м2,
одличан, 13.000. (49), „Мустанг”, 062/129-94-67. (2409)
КУЋА, Доситејева 8-а, плац 2
ара, укњижено. 061/333-3119, 062/860-80-94, 063/277025. (240719)
БАШТА, воћњак, 10 ари, код
бивше касарне 5.000. Тело.
064/888-40-95. (240726)
ЗЛАТИБОР, Водице, продајем
нову кућу 51 м2, на 3 ара плаца, легализовано, изолација,
вода бесплатно на вечито, изузетна локација. Може замена
за стан у Панчеву.
063/802-58-36. (240688)

ВИКЕНДИЦА, Баваништанац,
30 ари до асфалта, трофазна,
бунар, воће. 064/493-00-47.
(240784)

ДВОИПОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат, лифт, ЦГ,
интерфон, рампа за колица.
062/770-540. (240678)

ТЕСЛА, „Дис”, 46 м2, једноипособан, тераса, 26.500, договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (240790)

СОДАРА, двоипособан, 61 м2,
комплет реновиран, 35.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (240705)

СОДАРА, двособан, IV спрат,
ЦГ, за сређивање, власник, без
посредника. 061/143-20-53.
(240804)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Мученика 18. Тел. 064/167-04-77.
(240797)
НОВА кућа, 180 м2 са три стана, без улагања. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (24089)

КУЋА, Панчево, Цара Душана
100, 176 м2, 8 ари плаца. 25166-46. (240922)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2, шири
центар, без посредника,
19.000 евра, могућ договор.
060/034-74-33. (239043)

ПРОДАЈЕМ кућу у Вршцу код
Виле „Брег”, повољно.
062/220-889, 013/370-397.
(240813)
ЛЕПА трособна нова кућа,
плац 10 ари, ограђено, договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (240809)

ПРОДАЈЕМ и купујем кућу у
Панчеву, без посредника.
064/545-82-16. (240956)
ВОЈЛОВИЦА, четворособна
кућа 139 м2, 6 ари, 20.400.
(069), „Стан плус”, 063/77175-96. (240980)
КУЋА на продају код школе и
амбуланте, нова Миса.
063/824-63-51, 373-154.
(240966)
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ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ кућу на
Јабучком путу код Сервиса
„Пивашевић”. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (240816)
КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ, кућа преправљена у два локала, дворишни стан, 2 ара, само 52.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (240792)

КАРАУЛА, кућа 58 м + помоћни објекти 1.5 ар, укњижено, 28.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4713)
ДЕО куће, посебан стан, 2 ара,
12.000 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (2140993)
КУЋА 80 м2, 3 ара плаца,
21.000 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (240993)
КУЋА 60 м2, 2 ара, све ново,
19.500 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (240993)

ТЕСЛА, стан 40 м2, у приземљу
етаже, грејање, реновиран,
22.500 евра. 063/325-340.
ДВОИПОСОБАН, 66 м2, ЕГ,
две терасе, алуминијумска
столарија, 35.000 евра, ново
купатило. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (240809)

ДВОСОБАН, Тесла, ТА, 28.000
евра, ЦГ, 31.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (240809)
ДВОСОБАН, строги центар, I
спрат, две терасе, усељив,
35.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
КОТЕЖ 2, двособни станови,
ВП, од 29.000 евра, тераса.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (240809)

СТРЕЛИШТЕ, киндер зграда,
46 м2, ВПР, 27.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (240705)

СОДАРА, 1.0, 37, 22.000;
Стрелиште, 2.5, 31.000; Котеж
2, двособан, 54, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (240410)

ОМОЉИЦА, кућа 80 м , помоћни објекти, 6 ари, у наставку плац 6 ари, посебан кататарски број, излази на другу
улицу. 063/756-65-28.
(240946)

ДВОСОБНИ, 49 м2, Стрелиште,
22.00; Котеж, Тесла, Миса,
31.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (240790)

ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000; дворишно, 50, одлично, 18.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(240410)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари, дозвољена градња, Власинска
улица. 064/866-25-18.
(240918)
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ДВОРИШНИ једнособан стан
са баштом продајем, 14.500.
062/885-43-20. (240676)

ПРОДАЈЕМ или мењам зграду
1.650 м2 на 10 ари плаца.
060/312-90-00. (240756)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2, Стрелиште, Миса, 21.500; центар
15.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(240790)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м
+ локал 30 м2, на 7,29 ари,
32.000 евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

ЛЕПА комфорна кућа, 130 м ,
мало двориште, ЦГ, климе,
паркети, 70.000 евра. 063/320618. (240927)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
30 м2, на Стрелишту. Тел.
013/321-338, 068/524-52-99.
(240673)

ДВОИПОСОБАН, 63 м2, строги
центар, XII спрат, 39.000.
065/660-81-27. (240744)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, једнособан, ЦГ, III спрат, лифт,
23.000 евра. 063/803-05-69.
(240685)

2

ТОПОЛА, 150 м2, три стамбене јединице, 9 ари, сређена,
34.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (140904)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
44 м2, ВП, ТА, комплетно реновиран, укњижен, власник,
29.000. 063/737-39-93.
(240630)

СОДАРА, 41 м2, ЦГ, два лифта, добра зграда, 26.500. 332031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (240405)

СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2, цена 600850 евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (234515)

ПЛАЦ, стара Миса, Банијска,
11,3 ара, 23.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (24091)

2

ПРОДАЈЕМ стан 49 м2, у центру у завршној фази. 060/63401-26. (240624)

МИСА, 50 м2, 18.000; 57 м2, 70
м2. 063/377-835. (239498)
ПРОДАЈЕМ једноипосоан стан
на Стрелишту, 44 м2, ТА, II
спрат. 069/304-78-85,
063/334-751. (4712)
ПРОДАЈЕМ стан у Тополи, у
кући, 60 м2, 21.000 евра, власник. 069/663-773. (240506)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, V, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (240705)
ХИТНО центар, двоипособан,
78 м2, II, ТА, 39.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (240705)
ЦЕНТАР, двоипособан, новоградња, 70 м2, I, 59.500, ексклузивни салонски стан, договор. 069/196-96-05. (240705)
ЦЕНТАР. Двособан, 51 к вм, II,
36.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(240705)
НОВА МИСА, двособан, 51 м2,
I, 29.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (240705)

ТЕСЛА, Нови свет, 60 м2, I, ЦГ.
064/210-69-12,
064/922-84-17.
(240805)

ШИРИ ЦЕНТАР, нови укњижени: стан 48 м2 и стан 28 м2,
власник. 063/208-352.
(240928)

КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2, III,
договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(240809)

ЦЕНТАР, нов укњижен стан,
37 м2, власник. 063/208-352.
(240928)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ,
договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240809)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 40
м2, 26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240809)

САЛОНСКИ стан, 98 м2, сређен, Доњи град, гаража, подрум. 064/153-14-03. (240353)

ПРОДАЈЕМ стан 52 м2, Котеж
2, повољно. Тел. 062/445-614.
(240246)
ОДМАХ усељив стан, Тесла, 52
м2, IV спрат, 25.000 евра. Хитно. 064/444-42-90. (240266)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
48.000, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(240792)
ТЕСЛА, двоипособан, 70 м2,
две терасе, 44.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (240792)

АМЕРИЧКА зграда, центар,
продајем двособан стан, други
спрат, 36.000 евра. 062/361676. (240302)
ПРОДАЈЕМ или мењам стан за
већи, Котеж 2, 50 м2, влансик.
063/873-03-60. (240293)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17 м2,
II, 11.900, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (240792)

КОТЕЖ 2, четворособан,
50.000, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(240792)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, 52 м2, трећи спрат, ЦГ.
063/546-653. (240759)
ДВОРИШНИ стан, 20 м2, за реновирање, 10.000. 332-031,
063/836-23-83. (679), „Трем 01”.

МЕЊАМ викенд-кућу и реновирану гарсоњеру за стан. Тел.
064/992-25-79. (240212)

ШИРИ центар, два салонца, 69
м2, ТА, I, тераса, 38.000; салонац 48 м2, I, TA, 32.000. 332031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (240405)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан,
ЦГ, IV, терасе, без лифта.
063/770-45-55, 013/331-079.
(240624)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, лифт, без
улагања, 32.500. 332-031,
063/836-23-83. (679), „Трем
01”. (240405)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50
м2, двособан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(240809)
2

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м ,
нижа спратност, ЕТ, 24.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240809)
ТРОСОБАН, 83 м2, две одвојене спаваће собе, сређен.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240809)
НОВА МИСА, 46 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240809)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2,
33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(240792)
ЦЕНТАР, двособан, тераса, IV,
27.000, хитно. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(240792)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(240792)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 55 м2, новија градња, I
спрат, 33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(240847)
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ТЕСЛА, трособан,л 64 м2, ЕГ,
IV, квалитетно реновиран,
36.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (240903)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2,
ТА, III, тераса, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (240847)

КОТЕЖ 2, Радова зграда, двособан, сређен, 58 м2, II,
37.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (240903)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (240847)

ТЕСЛА, једнособан, 37 м2, II,
TA, ново купатило, 22.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (240903)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, IV, ЕГ, новији, 25.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)

ЦЕНТАР, дворишни до улице,
53 м2, гаража, реновиран,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР, сређен, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2,
III, реновиран, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2, V,
лифт, ЦГ, реновиран, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, V, ТА, потребно реновирање, 11.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(240853)

СТРОГИ центар, једноипособан, 47 м2; гарсоњера 28 м2,
III, 18.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

ЦЕНТАР, нов, 28 м2, 21.000;
57 м2, двособан, нов, 43.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(240885)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
32.000; једнособан, 36 м2,
21.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

ЦЕНТАР, стан до улице, 50 м2,
двособан, хитно, 19.500. „Гоца”, 063/899-77-00. (240885)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58 м2,
35.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, двоипособан, 33.000, договор; двособан, 33.000.„Гоца”, 063/89977-00. (240885)

МАРГИТА, двособан, 56 м2, I,
TA, реновиран, 36.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(240915)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једнособан, хитно, 18.300; 40 м2,
22.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (240885)

МАРГИТА, двособан, 42 м2,
приземље, двориште, 22.000.
(097), „Перфект”, 064/348-0568. (240915)

ЦЕНТАР, 40 м2, једноипособан, нов, 28.000; 60 м2, двособан, 39.000. „Гоца”, 063/89977-00. (240885)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82
м2, 46.500; двособан, 63 м2,
31.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

2

КОТЕЖ, 110 м , 57.000; договор, грејна 55 м2. „Гоца”,
063/899-77-00. (240885)

СТРЕЛИШТЕ, центар, једноипособан, 42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (240847)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(240859)
СОДАРА, двособан, IV, ЦГ,
30.000; трособан, III, ЦГ,
42.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (240862)
СОДАРА, војне, двоипособан,
V, ЦГ, 43.000; Тесла, двоипособан, IV, 36.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(240862)
ТЕСЛА, двособан, ВП, ЦГ,
31.000; Стрелиште, леп троипособан, IV, 47.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(240862)
ЦЕНТАР, 90 м2, V, 50.000;
америчке зграде, двособан,
ТА, II, 36.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (240862)
СОДАРА, леп двособан, 54 м2,
I, ЦГ, 31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (240861)
СТРЕЛИШТЕ, очуван двособан, 54 м2, IV, ТА, 22.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(240861)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан
у насељу „Пепељара”, одмах
усељив. 060/333-56-41.
(240895)
2

КОТЕЖ 1, 42 м , три собе, реновиран, усељив, 29.000.
063/808-95-53.
(240887)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, једнособан, 30 м2, V, ЦГ, 20.000,
договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (240904)

СТРЕЛИШТЕ, мањи троипособан, 58 м2, 29.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(240915)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла, ВП,
празан, комплетно реновиран;
центар, I, 40, прелеп, само
29.000. (67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (4713)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
24.000, сређен, ЦГ, 21.000,
ВП, ТА. (67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (4713)

СТРЕЛИШТЕ, нов, 44 м2, поткровље, прелеп, ПВЦ, клима,
24.000, укњижен. 062/269566. (241009)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”.
(240405)

ГАРСОЊЕРА, центар, II, фул,
намештен, тераса, вреди погледати, нова. (67), 063/74428-66, „Милка М”. (4713)
ТЕСЛА, трособан, IV, 61,
30.000; центар, трособан, II,
78 м2, 38.500. (67), 063/74428-66, „Милка М”. (4713)

СОДАРА, двоипособан, 61 м2,
ВП, ЦГ, реновиран, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

СТАН, дуплекс, Тесла, новоградња, ЦГ, тераса, паркинг
место. 069/822-48-24.
(240957)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2, III,
ЦГ, одличан, 30.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (240853)

ЦЕНТАР, новији једноипособан, 40 м2, I, ЕГ, 28.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(240903)

СТАН, Стрелиште, једноипособан, поткровље, без лифта, новоградња. 069/822-48-24.
(240957)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA, уредан, 24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (240903)

КОТЕЖ 1, гарсоњере, I, III,
ЦГ, 27 м2, 16.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (240479)

САМАЧКИ, приземље, 17 м2,
ЦГ, 12.500. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67. (240903)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2, III, плин, 31.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(240903)
ТЕСЛА, двоипособан, VII од X,
59 м2, ЦГ, 33.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (240903)
СТАН, НОВА Миса, две терасе, два подрума, 80 м2, цена
договор, Богдан. 063/164-7606. (240473)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан,
61 м2, гаража, башта, укњижен, 17.500. 064/938-41-99.
(240406)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан. 060/162-66-05.
(240638)
ДВОРИШНИ стан код Преображенске цркве, бесплатан
интернет Wi/Fi. 062/801-5543. (240659)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан у центру и Стрелишту.
060/721-21-04. (240670)

СТРОГИ центар, једноипособан намештен стан, ЦГ, лифт,
СББ. 061/179-90-64, 065/25145-43. (240863)
ПОЧЕТАК Маргите, једноипособан, реновиран, намештен,
дворишни стан, ТА, кабловска,
интернет. 064/313-89-72
(240873)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2, погодан
за студента. Продајем врата
са штоком и каду. 013/313576 (240880)
ИЗДАЈЕМ двособну ненамештену кућу на старој Миси.
061/321-70-83, 064/359-54-42
(240878)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан са грејањем, нова
Миса. Тел. 069/301-51-13
(240886)
ИЗДАЈЕМ мањи, дворишни,
намештен стан. 064/844-43-19
(240888)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, Котеж 2. 064/672-11-74.
(240917)
ИЗДАЈЕМ стан 35 м2, може за
локал, Цара Душана 38. 430431, 062/886-56-02. (240925)

ИЗДАЈЕМ двособан већи стан,
на дуже, у новијој кући.
064/130-36-02. (240977)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар,
за пословну активност.
062/347-667.
(240990)
НАМЕШТЕН једноипособан
стан, ТА, код Хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-48-07.
(241003)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, 48
м2, на Кеју, центар. Тел.
063/168-43-22.
(2141004)
ДВОСОБАН стан за издавање.
061/624-30-83. (241010)
СТАН четворособан, новији,
кућа, грејање на гас, миран
крај – Котеж. 061/225-16-43.
(240913)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Котеж 2, Кикиндска.
065/640-17-04,
063/192-38-41.
(240645)
ИЗДАЈЕМ једноипособан дворишни стан, шири центар.
063/248-729, 063/126-92-77.

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, преко пута „Дис”-а.
064/701-24-15 (240734)

ХИТНО дворишни код Родића,
22 м2, вода, струја, 8.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(240861)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III,
39 км, ЦГ, 22.000. (49), „Мустанг”, 062/129-94-67.
(240903)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештена, центар, ТА. Тел.
069/113-00-73. . (240529)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, одвојена соба, грејање,
на Содари. 064/186-97-56.
(240723)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2, IV,
ТА, усељив, 21.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, 78
м2, II, ТА, усељив, 39.000.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(240904)

ИЗДАЈЕМ собе студентима или
запосленим лицима. Одлични
услови. 065/242-55-55.
(240626)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж.
064/210-67-40, 064/735-00-40.
(2140679)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2,
V, ЦГ, 31.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2, III,
ЦГ, 32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(240904)

ИЗДАЈЕМ собу.
060/031-07-26. (240620)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан сал ЦГ, кабловска, самици. Тел. 378-093. (240691)

СТАН, двоипособан, Тесла,
поткровље, новоградња, усељив, тераса, остава, гас.
069/822-48-24. (240957)

СОДАРА, двособан, 58 м2, IV,
ЦГ, 32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(240853)

СТРЕЛИШТЕ, екстра, 54 м2,
нов укњижен, ПВЦ, клима,
паркинг, 35.000. 062/269-566.
(241009)

ТЕСЛА, новоградња, трособан,
68 м2, III, ЦГ, усељив, 47.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

ПРОДАЈЕМ стан 40 м2, Ул. Јована Гавриловића, приземље.
062/344-833, 064/866-25-18.
(240918)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
32 к вм, ВП, сређен, 25.000;
34 м2, III, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(240853)
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НОВА МИСА, двособан, III, 57
м2, ТА, 24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(240479)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, 54
м2, ЦГ, 31.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(240479)
КОТЕЖ 1, двособан, I, 50 м2,
ТА, 24.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(240479)
ЦЕНТАР, двособан, ВПР, 52
м2, ТА одличан, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (240479)
2

МИСА, поткровље, 100 м ,
укњижено, сива фаза
са свим прикључцима.
065/333-55-25.
(240998)

КУПУЈЕМ једноипособан стан
до 45 м2, може Содара, Тесла,
Котећ. 062/207-004. (240809)
ПОТРЕБНИ станови свих
структура Агенцији „Тесла некретнина” (238), 064/668-8915. (240748)
СТРЕЛИШТЕ, потребан двособан стан или кућу за издавање. 062/886-56-09. (240707)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 063/800-4430. (240479)
ПОТРЕБНЕ непокретности у
Панчеву и Београду за познате
купце. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (240980)
КУПУЈЕМО станове ли куће
свих структура, брза и сигурна
исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (240915)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
Војловици. 013/352-389,
064/370-79-83 (240732)
ИЗДАЈЕМ мању, намештену
гарсоњеру. 065/617-74-54
(240278)
ИЗДАЈЕМ намештен, мањи
двособан стан, на Стрелишту,
ЦГ, III спрат, новији намештај
и бела техника. 064/344-74-10
(240729)
ДВОСОБАН већи стан, II, две
терасе, Стрелиште, на дуже.
120 евра. 060/190-73-38
(240753)
ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту.
013/353-959, 064/062-22-75
(240769)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 063/320-637 (240783)
ИЗДАЈЕМ мањи, дворишни
празан стан на Стрелишту.
Тел. 320-550 (240787)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли са парним грејањем.
013/317-790 (240798)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси. Тел. 063/839-5681 (240813)

ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан, реновиран, две
терасе, нова Миса, 100 евра +
депозит. 064/458-94-96.
(240050)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан са грејањем на Тесли.
062/873-62-98 (240837)

ЈЕДНОСОБАН, полунамештен
стан, 45 м2, зграда, Стрелиште,
Вељка Петровића. 345-709.
(240615)
ИЗДАЈЕМ намештену дворишну гарсоњеру. Стевана Шупљикца 85. 064/248-88-46
(240735)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
Котеж 2, три месеца унапред
+ депозит. 062/401-261,
062/401-492. (240929)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан на Содари. 063/322-006.
(240933)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан,
локал од 39 м2, центар Стрелишта. 064/267-71-74.
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код Суда,
власник.
069/663-773.

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли. 064/393-14-75.
(240948)

ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ Змај Јовина 2.
0 6 0 / 5 6 2 - 6 2 - 9 6 .

ИЗДАЈЕМ стан у центру града,
од 1. јуна. 063/344-595.
(240988)

НА БУВЉАКУ локал 20 м2,
соба, кухиња, купатило, четири магацина, 7 ари.
064/948-71-22.
ПРОДАЈЕМ ЋЕВАБЏИНИЦУ
„016” (локал у закупу).
063/858-48-50.

ИЗДАЈЕМ трособан стан на
Стрелишту. Тел. 063/351-766,
060/643-60-30 (240799)

ИЗДАЈЕМ реновиран полунамештен стан од 47 м2, Котеж
2. 064/288-14-28. (СМС)

НАМЕШТЕН једнособан, строги центар, 120 евра. 301-165.
(40229)

МАЊИ стан издајем. 065/44779-69. (240926)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Тесла, лифт, централно грејање,
клима, ненамештен. 066/412723 (240844)
НА СТРЕЛИШТУ издајем празан, двособан стан. 064/49300-55 (240856)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78
(240857)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан
на Тесли, 30 м2, други спрат.
Тел. 064/178-38-92 (240858)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар града, паркинг,
Wi/Fi, веома повољно.
065/691-88-23.
(240985)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2, до улице излог, центар. 063/314-803.
(240708)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал
на зеленој. 064/116-38-83.
(240992)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(240720)

ПОСАО

ПОТРЕБАН радник у трафици.
064/914-80-74 (240727)

ПОНУДА

2

ИЗДАЈЕМ локал 17 м , Зелена
пијаца, главна улица, одлична
локација. 064/140-88-36.
(240707)
ПРОДАЈЕМ пословни или магацински простор, 450 м2.
060/312-90-00. (240756)
ИЗДАЈЕМ локал 110 м2, магацин 100 м2 и канцеларијски
простор. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(240803)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 у пролазу и канцеларију 25 м2. Војводе Путника 29. 063/278-250.
(240803)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 30
м2. 064/359-55-44. (240838)

ПОТРЕБНЕ радионице за услужно шивење. 060/355-80-04
(240725)

ПОТРЕБНЕ раднице без искуства за рад на вез машинама.
Тел. 062/471-951. (СМС)
ПОТРЕБАН помоћни радник,
плата 30.000. 061/265-94-45.
(СМС)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица-мајстори и раднице на
сендвичима и палачинкама.
063/820-87-61. (239484)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне
раднице за рад за роштиљем.
Локал у центру. 063/834-8810. (239871)

ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ „Деја” потребан ученик.
069/185-19-81. (240694)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице за рад за роштиљем,
локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04. (240616)

ШИВАРИ потребне раднице са
искуством.
Тел. 069/238-07-65. (240371)

ПОТРЕБАН радник/ца за рад у
сито-штампарији. 065/510-0205. (240641)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
062/345-958. (240892)

ПОТРЕБНА радница у пекари.
064/403-51-32. (240658)

ИЗДАЈЕМ сређен, пословни
простор око 170 м2, на Јабучком путу. 063/759-12-47.
(240892)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад. Тел. 063/525-115.
(240601)
ПОТРЕБНА девојка за разношење пића на бувљаку.
064/132-98-12. (240689)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, близина пијаце, Лава Толстоја. 333058. (240916)

ПОТРЕБНИ столари за сечење
и кантовање плочастог материјала, Панчево.
060/600-14-52. (240692)

ИЗДАЈЕМ два локала, центар,
нова, један опремљен салон
лепоте. 063/734-82-31.
(240923)
ПРОДАЈЕМ локал 96 м2, стан
115 м2, центар, повољно.
064/329-48-40. (240937)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијаци, близина три
школе. 060/351-03-56.
(240973)
ИЗДАЈЕМ локал и стан на
Стрелишту. 064/959-98-83.
(240971)

ЖЕНСКОМ фризерском салону потребни фризери са и без
радног искуства. 061/130-0843. (240263)
ПОТРЕБАН радник у Омољици
на кројењу и паковању, са и
без искуства. 064/147-57-01.
(240232)
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ПОТРЕБАН столар са искуством и без искуства за рад у
фирми „Намештај комови”,
која се налази на панчевачком
путу, 4 км од Панчева. CV послати на mail: info@komovi.rs
(240703)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
продавници здраве хране. Тел.
064/129-62-22,
060/029-62-20.
(240713)

ПОТРЕБАН возач кипер камиона, са искуством, и физички
радници. Доћи лично у „Kizza”, Жарка Зрењанина 146-а.
(240745)
ПОТРЕБНИ: мајстор, ученик,
продавац у пекари.
CV слати на мејл
pekarasmiljanic@mts.rs или на
адресу ул. Иве Курјачког 87,
Панчево. (240772)
ПОТРЕБАН радник, возач, за
рад у радњи Погребно „Суза”,
Панчево. Доћи лично од 7 до
14 сати, радним данима и суботом, у Улици Милоша Требињца 28. (ф)
ПОТРЕБНИ сарадници око логистичких послова одржавања
чамаца (прање, полирање,
сређивање), као и осталих послова у одржавању фирме.
Пријем на разговор у суботу,
20. маја 2017. године од 9 до
13, и у суботу, 27. маја 2017,
од 9 до 13 сати. Разговор ће
се обавити у канцеларији у Београду, Крњача, Саве Ковачевића 4-е, II ред. (ф)
ПОТРЕБНА три кувара за рад
у ресторану Yacting club GOGA, код Хотела „Југославија”.
Почетна плата 50.000 динара.
Сви заинтересовани кандидати да се јаве на тел. 063/573651, Ивана. (ф)
ПРИВАТНОЈ фирми за пружање услуга обезбеђења из Београда, потребни људи за запослење! Хитно! Тел. 011/42305-18, моб. 063/105-05-60 (ф)
ТРАЖИ се кувар, помоћни
радник, са искуством, за рад у
сали за послове, за стално.
069/822-48-23. (240957)
РЕСТОРАНУ у Београду потребни су пица-мајстори, кувари, конобари и помоћно
особље. 064/290-45-39.
(240936)
ЗА РАД у Црној Гори у ланцу
ресторана потребни су кувари,
конобари, пица-мајстори и помоћно особље.
064/290-45-39.
(240936)
ПОТРЕБНЕ две раднице за рад
на роштиљу на ћумур, СТР
„Идеал”. 063/855-65-56.
(240947)
ПОТРЕБАН кувар у винарији
„Ђурић”. 063/329-340
(24081)
ПОТРЕБНИ физички радници
за рад на стоваришту. Тел.
061/655-86-22 (240829)
ПОТРЕБНА радница за рад у
продавници на Зеленој пијаци.
061/227-29-45
(240846)
КИОСКУ у центру потребна
радница. 064/149-99-73
(240890)

ПЕКАР: пециво, хлеб, помоћни пећ и продавачица, трећа
смена. 064/120-09-42
(240901)

ПЕКАРИ потребна продавачица са искуством.
061/631-99-26.
(240966)

ПОТРЕБНА радница у продаји
у ресторану „Пилећи дућан”.
Тел. 377-230, 064/643-41-22.
(240982)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребна
радница за рад на роштиљу,
са искуством, доћи лично. Др
Жарка Фогараша 6.
(241013)

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

РЕСТОРАНУ потребан радник
са искуством за послове посластичара и кетеринга.
063/248-599. (241013)

БУТАН гас, кућна достава.
013/347-564
и 060/034-75-64.
(СМС)

СЕРВИСУ потребни радници:
ауто-лимарија, полирање, дубинско прање возила, са искуством. 060/333-65-80.
(240964)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ЧАСОВИ српског за основце и
средњошколце, припрема пријемних и контролних.
063/737-63-96. (4713/с)
КОСИМ траву тримером, баште, воћњаке и дворишта. Зоран. 061/683-67-48, 064/43812-46. (239732)
СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, попуст ванградске, могућност радника. 064/482-65-53.
(237907)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(239513)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (240)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (239873)
СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (240500)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (24054)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, фасаде, кречење,
повољно. 063/865-80-49.
(240303)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова, каљевих пећи.
063/155-85-95. (240257)

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКИ радови. Мајстор
Неша. 069/444-23-76.
(240231)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег телевизора. 064/866-20-70.
(240644)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-81-42.
(240653)
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ЗАМЕНА поломљеног црепа,
чишћење олука, кречење. Повољно. 065/535-24-56.
(240709)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(240721)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(240715)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43.
(240663)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(240717)

ЕЛЕКТРИЧАР. 063/898-68-77.
(240664)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, повољно. Пензионерима повољности. 061/141-38-02,
013/210-44-74. (240718)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско –
намештаја, душека, аутомобила. Наташа. 361-474, 060/36147-41, 066/361-474. (240701)
СПРЕМАМ куће и станове, ако
вам треба позовите. 064/27871-20. (240706)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушења. 063/771-55-44.
(240750)

КОМБИ превоз, селидбе.
065/665-75-10.
(240674)
ЧИСТИМ шут, рушим старе
објекте, чистим пчодруме, таване, повољно. Златко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(240736)
ПРЕВОЗ, селидбе у свим правцима, радници, повољно,
1.000 динара тура. Златко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(240736)
ПРОДАЈЕМ салонит плоче, бибер цреп, преостали огрев,
продајем краву, чистим олуке,
услужно кошење тримером.
063/711-77-54. (240750)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке, славине, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(240751)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, вентили, одгушење канализације одмах.
063/269-173. (240751)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета, столарија,
тражим посао. 064/174-03-23.
(240812)

КОСИМ траву и сређујем плацеве. Младен. 064/148-09-29.
(240768)

ПОПРАВКА кровова и осталих
грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601,
060/027-65-31. (240830)

ПОМОЋ у кући око деце или
старих лица. 061/639-78-19.
(240771)
ФРИЗЕРКА Хајналка Хани, радила у Сокачету, јављам муштеријама да радим све врсте
услуга. Повољно.
064/290-44-82.
(240788)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(240794)
МАСАЖА, релакс, терапеутска, педикир, урасли нокти,
курје очи. 061/308-95-86,
013/351-907.
(240825)

СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије. 062/816-33-84.
(240877)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
оправка и лакирање паркета
као и бродских подова.
064/341-79-60. (240892)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме. 061/321-77-93. (240898)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (240894)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 062/834-66-50,
064/390-00-87. (240969)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, кошење, рушење, лупање бетона. Дејан, 061/626-14-50.
(240894)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2
кубика. 065/334-23-38.
(240900)
ЧАСОВЕ немачког дајем повољно. 066/425-193.
(240930)
МЛАДА, одговорна жена врши
услуге чишћења станова, локала, кућа, педантно, повољно.
063/687-774.
(240907)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(240954)
МАСАЖА, релакс, парцијална,
антицелулит. Тел. 062/817-1731. (240962)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање
бетона, утовари, кошење, обарање стабала, итд.
064/122-69-78.
(240987)
КОШЕЊЕ траве, корова, плацева, обарање стабала, одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (290987)
РАДИМО: зидања, инсталације, браварија, сечење дрвета.
064/195-31-80, 063/831-56-86.
(240974)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(241014)
КОШЕЊЕ и сређивање травњака, дворишта и воћњака.
Могућност одвоза траве и
остало. 061/612-14-50.
(241016)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 22 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(241015)

СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе са радницима. Попуст на ванградске.
063/174-77-69.
(238739)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300, 063/77124-16. (239554)

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)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево, даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(239781)

ПАРКЕТ, уградња, хобловање
старог паркета, полирање, лакирање, Дебељача. 063/82294-82, 063/865-45-31.
(239630)

ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (238245)

ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак, сејанац, ризла,
услуга вибро плочом.
063/246-368.
(237461)

УСЛУГЕ

ДРАКС, утовар и истовар виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, рушење објеката, одвоз шута, раскрчивање и
равнање терена. Ископ подрума, темеља, јама.
064/595-98-01. (239999)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(239984)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
адаптације, поправке, замене.
013/331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (240234)

РАЗБИЈАЊЕ бетона, израда
паркинга, рушење објеката,
одвоз шута, ископ.
063/246-368.
(237461)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла,
шут, утовар. 063/246-368.
(237361)

КОМБИ превоз робе, селидбе
до 2 тоне. Слободан.
064/348-008, 062/850-36-58.
(248507)

РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке старих/нових
кровова, разне изолације, брзо
квалитетно. 013/664-491,
063/162-53-89. (240237)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, професионално и повољно. 061/273-65-68.
(240635)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(240655)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

Јавни позив
за организовање спровођења јавних радова
на којима се ангажују незапослена лица из

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. (240712)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута малим и великим кипером. 064/648-24-50.

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ
И КРЕИРАЈТЕ САМИ СВОЈ СТУДИЈСКИ ПЛАН !
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац нуди новоакредитовани наставни план
по којем будући васпитачи на основним студијама, поред основног курикулума, могу бирати један од три додатна
модула (за рад на енглеском језику, рад са децом из социјално депривираних породица или за рад са децом јасленог узраста). Овај наставни план усклађен је са истоветним програмима у државама Европске уније, кроз
пројекат TEACH из програма Темпус којег подржава ЕУ.
Настава се на Високој школи у Вршцу одвија на три језика: српском, румунском и ромском, основним и специјалистичким струковним студијама.
У септембарском уписном року школске 2017/18. године, кандидати, који могу студирати на терет државе
или као самофинансирајући студенти, у оквиру пријемног испита полагаће проверу говорних, музичких и физичких способности као и знање бон-тона.
Класификациони испити из матерњег (српског, румунског, ромског) језика као и тест опште информисаности
полажу се након положених провера.
Преостала места за упис у другом (септембарском) уписном року:

ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката, утовар шута,
разбијање бетона. 063/218-894.
КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (4713)
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена. 063/218-894.

Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Начин финансирања:
Број студената
– одељење на српском језику
из средстава буџета Републике Србије
32
на терет личних средстава (самофинансирајући)
21
– одељење на румунском језику
из средстава буџета Републике Србије
6
- одељење на ромском језику
из средстава буџета Републике Србије
7
Наша Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на неколико универзитета у ЕУ уз стипендије које овај програм нуди.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са
корпом за рад на висини, сечење дрвећа, вађење пањева.
063/218-894. (4713)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера
висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне. 064/668-97-86.
(4713)

ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на свим теренима, до
10 тона. 063/218-894.(4713)

Све информације око термина уписа , провера као и класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

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.selidbepancevo-boris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић(4712)” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа,
паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.

РУШЕЊЕ објеката, сечење и
разбијање бетона, утовар шута,
превоз материјала. 064/668-9786. (236933)
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење пањева. 064/668-9786. (4713)
KIZZA – истовар/утовар робе
виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле, рушење
објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона, насипање и набијање терена.
064/648-24-47. (4713)
СЕРВИС телевизора, ауто-радија, разних електро-уређаја, ауто-кључева, ауто-електричар,
уградња ауто-радија.
063/800-01-96.
(240677)
КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново
и поправка. 064/189-40-91,
354-777. (240870)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001050, 063/329-464. (241012)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(240789)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.(240789)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (240833)

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.

СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз. Одвозимо непотребан намештај. Чистимо шупе, таване.
063/731-77-67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир.
(2408823)
ЛИМАРСКИ радови: израда и
монтажа, преправке старе лимарије, кровопокривчаки радови, хидроизолације. Најјефтиније. 064/466-42-14.
(240907)
METALLIM – израда и монтажа
грађевинске лимарије, монтажних хала, коване капије,
ограде. 064/068-10-85.
(2409509)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
климе, шпорете, бојлере поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (241007)
АУТО-ПЕРИОНИЦА „Бибац” антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха, довоз,
одвоз. 066/001-050, 063/329464. (241012)

РАЗНО

ИЗДАЈЕМ апартмане у Врњачкој бањи. 065/555-47-40.
(240766)

ИЗДАЈЕМ четворокреветни
апартман у Сокобањи, повољно. 062/360-211. (240849)

ИЗДАВАЊЕ „Bella apartmani”,
Врњачка Бања, ново. Тел.
064/849-76-96, 063/636-253.
(240808)

ПАНЧЕВАЦ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде
студије о процени утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта Санација резервоара ФБ - 0712 у
РНП, на к.п. бр. 3536 КО Војловица. Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити
на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија
бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

БРАЧНИ пар гледао би старију
особу за некретнину. 061/27365-68. (240635)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968, тражи озбиљну жену ради брака.
065/672-87-01.
ОГЛАШАВАМ неважећом возачку дозволу за чамац издату
од Капетаније Панчево на име
Урош Јованчић. (240817)

ТУРИЗАМ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(240865)

КРАШИЋИ, апартмани јулиавгуст, 6 – 9 евра по особи.
Тел. 063/243-859.

ПРЕВОЗ кипером, повољно,
песак, шљунак, туцаник, одвозим шут. 064/354-69-93.
(240955)

ВОДИЦЕ, Златибор, кућа за издавање, летовање, зимовање,
викенд-туре. 063/802-58-36.
(2140688)

ЈЕДНОСОБАН стан у БаошићуХерцег Нови. Поглед на море.
060/321-60-09. (240458)

„ТЕХНОМАРКЕТ” Д. О. О. ПАНЧЕВО

Расписује конкурс
за следеће радно место
1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ –1 извршилац
– електро или машинске струке
– минимум пет година радног искуства
– основно познавање рада на рачунару
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на email: extrusion@tehnomarket.com
или се јавити лично на адресу
Јабучки пут 221, Панчево
Контакт телефон 069/847-90-19
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

категорије теже запошљивих лица у 2017. години
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач
јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на
основу јавног конкурса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих, са
евиденције Националне службе и пребивалиштем на
територији града Панчева.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири
месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима.
Максимални износ средстава који се може доделити једном послодавцу – извођачу јавног рада је
1.000.000,00 динара.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалних и хуманитарних делатности,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова
користе се за:
– Јавне радове по основу уговора о привременим
и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања
на месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
– накнаду трошкова доласка и одласка са рада
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова,
у свим областима, у висини од:
– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
– накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте
и сложености послова које обухвата јавни рад, у току
првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца
или програму образовне установе; по завршетку обуке
лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00
динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална
служба процењује оправданост потребе за обуком.
IV УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
– органи аутономне покрајине и органи јединица
локалне самоуправе
– јавне установе и јавна предузећа
– привредна друштва
– предузетници
– задруге
– удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне
регистре.
Право на доделу средстава за спровођење јавног
рада послодавац - извођач може да оствари под условом да има седиште на територији града Панчева, да је
испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према
Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, као и да нема заостали дуг по основу изворних јавних прихода према граду Панчеву.
Последњи рок за пријем пријава за учешће на
јавном конкурсу је 16. 06. 2017. године.
V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на
сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и сајту
града Панчева www.pancevo.rs.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може преузети у Националној служби, или са сајтa www.nsz.gov.rs или са
сајтa www.pancevo.rs. .
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби , непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може преузети у Националној служби, или са сајтa www.nsz.gov.rs или са
сајтa www.pancevo.rs. .
Све додатне информације могу се добити у Националној служби или у Градској управи града Панчева
(контакт особа Анђела Вила, тел. 013/308-962, е-mail:
andjela.vila@pancevo.rs или Гордана Ћирић, тел.
013/308-961, е-mail: gordana.ciric@panvcevo.rs).

Петак, 19. мај 2017.
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Јавни позив

пружаоцима услуга за учешће у
Програму за подршку почетницима у бизнису
(правно-финансијско саветовање у пословању)
I Опис мере:
Програм за подршку почетницима у бизнису
(правно-финансијско саветовање у пословању), (у даљем тексту: Програм), намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном јавном позиву за доделу субвенције почетницима у бизнису (мера
под редним бројем 7. из Локалног акционог плана за
запошљавање Града Панчева за 2017. годину), (у даљем тексту: Корисници програма).
Програм ће спроводити један пружалац услуга
(самостално или у партнерству највише три пружаоца
услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву (у
даљем тексту: Пружалац услуга).
Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од
најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих
пројектних задатака:
– пружање информација о изменама релевантних
закона, правилника и упутстава,
– информације и савети везани за пореске обавезе
и пореске олакшице,
– упознавање са процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним
условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности,
– информације о надлежностима одговарајућих
инспекцијских служби,
– стручна помоћу у припреми бизнис планова,
пројекцији економских и новчаних токова, анализи
ризика финансирања,
– савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности,
– рачуноводствене и књиговодствене услуге,
архивирање пословне документације,
– израда извештаја о утрошку средстава на име
субвенције добијене од Града Панчева.
За реализацију овог Програма финансијска средства
су планирана Локалним акционим планом за запошљавање за 2017. годину и Одлуком о буџету града за 2017.
годину у максималном износу од 1.698.556,00 динара.
II Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има правно лице
под условом да:
– има седиште на територији града Панчева,
– има претежну делатност у области правних и рачуноводствених послова (шифра 69) или рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и
пореског саветовања (шифра 6920),
– је основано најмање 3 године од дана објављивања овог Јавног позива,
– није имало прекиде у пословању,
– над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
– има најмање троје запослених,
– редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених,
редовно измирује обавезе према локалној самоуправи.
Уколико се пројекат спроводи у партнерству, исти
услови важе и за све партнере.
Рок за подношење захтева је 16. 06. 2017. године.
III Остале информације:
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на
сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може преузети са сајта града Панчева
www.pancevo.rs., са назнаком за „Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању)”.
За све потребне информације у вези подношења
пријава, заинтересовани могу се обратити Одељењу за
локални економски развој Секретаријата за привреду
и економски развој Градске управе Града Панчева путем телефона 013/308-961 и слањем електронске поште на gordana.ciric@pancevo.rs
или andjela.vila@pancevo.rs..

ПАНЧЕВАЦ

После храбре борбе са тешком болешћу, наш драги тата преминуо
је 13. маја 2017. године.
Заувек ћемо те чувати у срцу.
Синови МАРКО и ЂОРЂЕ
(72/240535)

Последњи поздрав драгом и искреном пријатељу, дугогодишњем члану Тениског клуба

ЧЕДОМИРУ АБРАМОВИЋУ

ТК „Динамо” Панчево
(21/240697)

Наш драги

ЧЕДОМИРУ
АБРАМОВИЋУ

Упокојила се наша

13. маја 2017. преминула је

ЈАГОДА
СЛАДОЈЕВИЋ
1940–2017.

од комшија
у Стевана Шупљикца 89

Живела си као анђео и
одлазиш у рајски врт.
Твоји: ДУШКО, ОЉА
и ПЕТАР

Последњи поздрав од
супруга ЖАРКА
и ВУКИЦЕ с децом

(109/240918)

(97/)

(75/240848)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ
ГРАХОВАЦ

ЈАГОДИ СЛАДОЈЕВИЋ
Увек ћемо је се радо сећати.
Од девера БРАНЕ с породицом и девера ЉУБИСАВА
(99/240899)

(76/240851)

Последњи поздрав нашем добром и драгом
пријатељу

ЉУБИНКА
ПЕТРОВИЋ

шиници

Намучен у трагању за лечењем, болом у души и телу,
преселио се у вечност. Почивај у миру.
КЕВА и РАДА с породицом

013/301-150

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав ком-

ЧЕДОМИР АБРАМОВИЋ

телефон:

Последњи поздрав сестри

ЧЕДОМИР АБРАМОВИЋ

Последњи поздрав

од комшија у Стевана
Шупљикца 89

Последњи поздрав драгој нини

Последњи поздрав баби

(110/240918)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДАНИЦИ ДИМИТРОВ

ЈАГОДИ

од брата БОРИНА
и снаје МИЛКЕ
с породицом

од ЗЛАТЕ и ЈОЦЕ
с децом

из Сакула
1935–2017.
Била си нам свима ослонац у животу, велико Ти
хвала на свему.
Супруг СВЕТИСЛАВ, ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА, зетови ЖИВА и ЛАЗА, унука БОЖАНА с породицом, унуци СРЂАН, ВЛАДИМИР и НЕНАД
с породицом као и и праунуци

(106/240911)

(54/240793)

(27/240272)

1940–2017.

ЗОРАНУ
РАСТОВЦУ

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

ЈАГОДИ

од синовице ЉИЉАНЕ
с породицом

Хвала ти за прелепо детињство и безбрижно
одрастање.
Ти си била и остаћеш
наш добри анђео.
Унука ЛЕЛА
с породицом

(98/240899)

(102/240)

ЈАГОДИ
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Драгом комшији

Последњи поздрав

Последњи поздрав другу и пријатељу

ЗОРАНУ
ЖИВКОВИЋУ

ЗОРАНУ ЖИВКОВИЋУ
1947–2017.
Брат ДРАГАН, ЛИДИЈА, ПАВЛЕ и ТЕОДОРА

ЗОРАНУ

(68/240811)

Последњи поздрав од
БЕБЕ и МИЛЕТА
с породицом
(30/240736)

Твоје пријатељство је било као сунце које обасјава моје
дане.
Остајеш на сигурном, у срцу.

Последњи поздрав нашем тати

ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ

МИЛЕ с породицом
(121/ф)

ЗОРАНУ ЖИВКОВИЋУ
1947–2017.
Његови ЈЕЛЕНА и МАРКО
(69/240831)

Последњи поздрав пријатељу и колеги од прве
генерације запослених
у Дому омладине.
СЛАВИЦЕ, ДАНКЕ
и СТОЈАНА
(12/240668)

С великим поштовањем и љубављу опраштамо се од
нашег вољеног

Последњи поздрав

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ
1947–2017.

ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА
Оставио си нас изненада и прерано и тако нам онемогућио да те
још увек слушамо и дружимо се. Недостајаће нам твој ведри дух и
племенитост.

Чуваћемо од заборава све наше заједничке тренутке.
До поновног сусрета у вечности.
Породица ДРАГАН

ЗОРАНУ ЖИВКОВИЋУ

(15/240681)

Вратиће се роде, а ти се никада нећеш вратити.

Опраштамо се од нашег пријатеља

Генерација Гимназије 65/66

Дом омладине Панчево

(58/240808)

(115/ф-632)

ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА

Твој осмех и ведрина живеће вечно у нама

Човека великих људских и професионалних квалитета
посвећеног пријатељима.
Удружење пензионера Рафинерије
(16/240682)

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ
Хвала ти за дугогодишње пријатељство и за сва
весела дружења наших матура. Остаћеш у сећању
првој генерацији Хемијске школе

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ

12. маја 2017. са животне сцене је отишао

(36/240747)

1947–2017.
Последњи поздрав драгом пријатељу

РАДА и БАНЕ

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ

(70/240831)

Уз огромно поштовање опраштају се од њега
„Банатски кицоши” и све остале колеге – музичари
(18/240686)

Преминуо је

Драги

Последњи поздрав драгом

ЗОРАНУ ЖИВКОВИЋУ
МИРОЉУБ ПРИЈОВИЋ
(120/240961)

Последњи поздрав

ЗОРАНЕ
Са неверицом смо примили вест да си нас напустио и отишао у вечност.
Твој ведри лик, осмех, и лепа реч ће нам недостајати на нашим дружењима, али причајући о
Теби чуваћемо Те од заборава.
Твој брат ЈОВА и сестре МАРА, НЕВЕНА и БЕБА
(40/240758)

ЗОРАНУ

ЗОРАН
ОШЉАНАЦ
легенда југословенског
и панчевачког рагбија.
Управа и играчи Рагби
клуба „Динамо”
(129/ф)

од његових колега из Историјског архива Панчево
(91/ф)

ЗОРАНУ ЖИВКОВИЋУ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оркестар „Успомене”: БРАНЕ, ЈОЦА, БОЛЕ и БРКА
(117/240945)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 19. мај 2017.
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

15. маја 2017, у 67. години преминуо је наш

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

ДУШАН ВРАЊЕШ
1950–2017.

МИРА КНЕЖЕВИЋ
МАКСИМОВИЋ

Сахрана је обављена 16. маја 2017, у 15 сати, из капеле на православном гробљу у Банатском Брестовцу.

1939–2017.

Моја драга мајка преминула је 10. маја.
Сахрана је обављена 12. маја у Банатском Деспотовцу.

Ожалошћени: супруга СПОМЕНКА, ћерке ОЛИВЕРА и ИВАНА,
зетови СТЕВАН и ЗОРАН, унучад БОРИС, САВАН, МИЛОШ, МАРИЈА
и ЈЕЛЕНА, браћа и сестре с породицама и остала многобројна
родбина и пријатељи

Ожалошћени: син ЗОРАН ЂУРИЋ

(24/240701)

Последњи поздрав зету

(37/240752)

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав комшиници

Преминула је наша драга тетка

ДУШКУ
од свастике КОВИЉКЕ с породицом
(28/240726)

БРАНИСЛАВИ
Н. ЖИВОЈИНОВИЋ

МИРА МАКСИМОВИЋ

МИРИ
МАКСИМОВИЋ

Хвала ти за све.

13. маја 2017. преминула је наша драга мајка и
баба

ОЉА, ДУЛЕ и ДУДА с породицама

Колектив ЕТШ „Паја Маргановић” Панчево

(64/2408221)

(62/ф)

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав драгој сестри

од комшија у Стевана
Шупљикца 89
(108/240918)

Последњи поздрав заови

Последњи поздрав тетки

МИЛИЦА КОЧОВИЋ
1940–2017.
Никада је неће заборавити њен син МИЛЕ
и ћерка ГОРДАНА с породицама
(78/240852)

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ
1940–2017.

Последњи поздрав тетки

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

1940–2017.

1940–2017.

Последњи поздрав тетки

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ
1940–2017.

1940–2017.

од братанице ЈАСМИНЕ
с породицом

од СЛАВИЦЕ,
ДРАГАНА, ВЛАДАНА
и САЊЕ

(79/240852)

(80/2140852)

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ
Баба, остаје ми жал и
туга и светао пример.
Поносим се тобом.

од породице БАЛАЋ

Твоја сестра ЉУБИЦА,
ЗОРАН и СТОЈАН
с породицом

од снаје МИЛИЦЕ
и братанца ЈОВИЦЕ

од ЗЛАТЕ, БРАНКА,
ЖАРКА и ИВАНЕ
с породицама

Твој унук САША
с породицом

(81/240852)

(84/240852)

(82/240852)

(83/240852)

(119/240958)

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

Последњи поздрав најплеменитијој мајци, свекрви и
баки

ЈАГОДИ СЛАДОЈЕВИЋ

ЈАГОДИ СЛАДОЈЕВИЋ

од породице ГАТАРИЋ
(100/240899)

Људи као што си ти никада не умиру.
Твоји: ДРАГО, АНЂА и НИКОЛА
(101/240899)
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13. маја 2017. преминуо је наш драги

3

Драгом

СЕЋАЊЕ
Навршило се пет тужних година од упокојења мог ујака

РАДОМИРА ЛАЗАРЕВИЋА БАЋЕ

ГЕОРГИЈЕ МИЛОШЕВИЋ
1929–2017.
Сахрана је обављена 18. маја 2017, у 12 сати, на Старом православном гробљу.

ГЕОРГИЈУ МИЛОШЕВИЋУ

Дејка наш, поносни смо што смо те имали. Велико хвала за пружену љубав.

1931–2012.
Успомене на њега сећање су на доброту којом ме је обасипао чувајући
заштитнички чаролију мог детињства. Безграничном ерудицијом и
благошћу пленио је све који су га познавали и уважавали. У мојим мислима остаће заувек сећање и пијетет пркосећи годинама и забораву.
Његови: сестрић МИОДРАГ са САШОМ и ГРЕТОМ
(112/240280)

Син ЗОРАН, ћерка ВЕРИЦА,
снаја ТАТЈАНА, унук НИКОЛА
и унука ЈЕЛЕНА

пријатељу, сараднику, дародавцу,
последњи поздрав од колектива
Народног музеја Панчево

(59/240810)

(77/240851)

13. маја 2017, преминула је наша вољена
мајка и бака

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. маја 2017. у 66.
години, преминуо наш драги

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав дугогодишњем сараднику, господину

ГЕОРГИЈУ МИЛОШЕВИЋУ

ЂУРИ
МИЛОШЕВИЋУ
од БРАНИСЛАВА
ЂУРИЋА
и МИРЕ АВРАМОВИЋ

Колектив Историјског архива Панчево
(92/ф)

Тужна срца и с болом обавештавамо да је
12. маја 2017. преминула наша драга

(124/240921)

НАДЕЖДА ВРЗИЋ

Последњи поздрав вољеном течи

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ

1928–2017.
Хвала ти на безграничној љубави и мудрости, коју си нам дала. Твоје топле очи, велико срце и широки осмех даће нам снаге
на даљем животном путу

Сахрана је обављена 18. маја 2017, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Твоји: ЉИЉАНА, БОЈАНА, ДУШАН
и ИВАН

Ожалошћени: мајка СМИЉА, супруга
ВЕРА, синови ИВАН, НОВИЦА
и ДАНИЈЕЛ с породицом, брат ЈОВАН
с породицом као и остала многобројна
родбина и пријатељи

(48/240776)

(123/240965)

ВАЛЕНТИНА УРОШЕВСКИ
1966–2017.

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав драгој мајци и баки

рођ. Димић

ВОЈИСЛАВУ
ЂУРКОВУ ВОЈИ
ЗВОНКО, АНДИ,
АЊА и ЛУКА

Ожалошћени: син ВЛАДИМИР, мајка
СТОЈНА, отац ЈЕФТА, сестра МИРЈАНА
и свекрва НАЦКА
(114/240932)

(130/240994)

ВАЛЕНТИНИ УРОШЕВСКИ
Нека Ти Бог подари вечни мир и спокој.
Породица ЛУЖАЈИЋ

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној

(26/

НАДЕЖДИ ВРЗИЋ
1928–2017.
Драгој Тини

од ћерке МИРЕ с породицом

ВАЛЕНТИНИ УРОШЕВСКИ

(49/240776)

ЗЛАТКУ
СТОЈЧИЋУ
Последњи поздрав драгом комшији

ВАЛЕНТИНИ УРОШЕВСКИ
1966–2017.
Увек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја заова ЦЕЦА с породицом

од МИРЕ, МИРКА
и МАРИНКА
с породицама

(126/240985)

(116/240944)

У суботу, 20. маја, у
10.30, даваћемо годишњи помен нашој најмилијој

Последњи поздрав драгом брату

ПАЈИ ДИМИТРИЈЕВИЋУ
од станара у Вељка Влаховића 18
(13/24066)

Последњи поздрав другу

ЗОРАНУ ПУТНИКУ
МОЧИ
Његови: ЛАЗА, ЗОРАН БАЛЧАКОВИЋ и ЦРНОГОРАЦ
(118/240952)

РАДМИЛА
ВЕЛИКИНАЦ
МИЛА
рођ. Лацков
18. V 2005 – 18. V 2017.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и чуваћемо те од заборава.
Сестра ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ
и тетка МЕЛА
с породицом
(56/240800)

ЗЛАТКУ СТОЈЧИЋУ

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ
14. VIII 1962 – 25. V 2016.
Твоји: синови БРАНКО
и ВЛАДИМИР
и снаја МАЈА
(47/240733)

Прерано си нас нас напустила, туга је велика.
Нека те анђели чувају.
Твоји вољени: стрина ТАНА
и браћа ГОРАН и ЗОРАН
(128/240989)

Последњи поздрав

У суботу, 20. маја даваћемо
четрдесетодневни
помен нашем драгом оцу

ЗЛАТКУ
СТОЈЧИЋУ

од сестре МИРЈАНЕ
с породицом

од његових најмилијих.
Породица СТОЈЧИЋ

(104/240908)

(41/240760)

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

НИКОЛИ
МИЛУТИНОВИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим мислима.
Ожалошћени: ћерке
ЉИЉАНА, ГОРДАНА и
ДРАГАНА с породицама
(107/240915)

Петак, 19. мај 2017.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да 20. маја 2017, у 10 сати, на
Новом гробљу у Панчеву, дајемо годишњи помен нашој вољеној

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
1982–2016.

АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ

1931–2016.

1982–2016.

Ни све сузе света, ни све речи утехе не
могу да ублаже бол који осећамо. Много
је лепих успомена да те вечно памтимо,
да о теби с поносом причамо и да те никада не заборавимо.

Оставила си трагове који се не бришу,
сећања која не бледе,
доброту која се памти,
бол и тугу који су вечни.
Волимо те анђеле...
Твоја породица

С љубављу и болом твоји: МАРИЈАНА
и МИЛОШ

(95/240896)

(96/240896)

Драгој

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

Породица ПЕРИН: ујак, ујна и браћа ЕМАНУЕЛ
и КРИСТИЈАН с породицама
(73/240840)

20. маја 2017. даваћемо једногодишњи помен.
Понекад у сновима, увек у срцу и мислима.
Недостајеш нам.
Твоји најмилији
(111/240922)

Драга наша

АНДРИЈАНА
ЂОШИЋ

Породица КРСТЕВСКИ

Нано, била си нам друга
ћерка и сестра!
Била си посебна, изузетна и непоновљива!
Живећеш вечно у нашим срцима и мислима!
Твоји: МИРКО, НЕНА,
НИЏА, БУЦА, ЈОЦА,
ИВАН, ОЉА и АНДРЕЈ

Време пролази, а бол и
туга остају. Остаћеш
увек у нашим срцима.
Стрина НЕВЕНКА
с породицом

(57/240801)

(127/240988)

(34/240742)

АНДРИЈАНИ

Годину дана откако ниси с нама.
Никада те нећемо заборавити, увек ћеш остати у
нашим срцима.

ЕФТИМИЈА ВИДЕСКИ
ЈЕФТА

Неки људи оду, али
остану заувек...
Никада те нећемо заборавити.

АНДРИЈАНА
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.
ДАЦА, МИЛИЦА и ЖИКА
(105/240910)

Година туге без наше

D’AMATO

АНДРИЈАНЕ ЂОШИЋ

АНЧИ
Без тебе ништа није исто. Недостајеш.
Твоје: САЊА, ЈОВАНА, ИВАНА, АНИТА и БИЉА

(45/240764)

(44/240763)

21. маја 2017. даваћемо
годишњи помен мојој
вољеној супрузи

19. маја 2017. навршава
се четрдесет тужних дана откада није с нама
наш вољени

АНДРИЈАНА
ЂОШИЋ

Знамо да си са анђелима, али нам много недостајеш.
Породица ГОЈКОВИЋ

IN MEMORIAM
Обавештавамо пријатеље и родбину да се 11.
јуна 2017. навршава година од смрти наше
драге

Тужно и болно сећање

Прошла је тужна година откако ниси с нама.
Живећеш вечно у нашим срцима. Нека те
анђели чувају и нека ти
је вечна слава.
Заувек ожалошћена
тетка ВЕРИЦА
с породицом
(33/240741)

СЕЋАЊЕ

МИЛКИ
ЂУРОВИЋ
Прошло је најтужнијих
годину дана у мом животу. Био сам привилегован што сам живео с
тобом, сада ти живиш у
мојој души и мојој причи о теби.

МИЛАН
САВИЋ
1962–2017.

DRAGOJLA

1949–2013.

1955–2013.

Прошле су четири године како нам недостајете, како нам недостаје ваша љубав,
ваша реч, ваш осмех. Вечно вас чувају у
срцима ваши најмилији.
АЛЕКСАНДАР и ВИКТОРИЈА,
АНЂЕЛА и ПЕТАР

МИЛАН
БУКУР
МИЛИЦЕ
МИРЧЕСКИ

(52/240780)

22. V 2016.

Прошла је година. Шта
Оставио си доброту и
племенитост која се не
заборавља.

THEODORE

Годишњи помен ће се
одржати 20. маја 2017, у
11 сати, на Новом гробљу.

рећи. Бол се не може речима изразити. Брате мој,
много ми недостајеш.

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је
напустио наш драги

др МИЛОСЛАВ
СТОКИЋ

У суботу, 27. маја, у 11
сати, дајемо шестомесечни помен на Старом
православном гробљу,
нашој вољеној

20. V 2001 – 20. V 2017.

Твој супруг МИЛОРАД
ЂУРОВИЋ

С љубављу
и поштовањем
твоја породица

Породице МИРЧЕСКИ
и РИСТИЋ

Твоја сестра ДРАГИЦА
с децом

Твоја СНЕЖА

(89/340869)

(122/240963)

(51/240785)

(35/240743)

(133/241008)

Вољени никад не умиру.

21. маја 2017, у 11 сати на Новом гробљу даћемо годишњи помен

19. маја навршава се десет тужних година откада није
с нама

ДАНЕ
ГЛУМАЦ
1931–2017.

МАЛИНКИ
РАНЧИЋ
1952–2016.

МИЛКА
ЂУРОВИЋ
Драга снајо, увек ћемо
мислити на тебе.
Заова МИЛАНКА
с породицом
(67/240827)

Помен ћемо дати 25.
маја, у 11 сати, на гробљу Котеж.

БОЖИДАР СТОЈКОВ

ПЕРКИ БУКАЗИЋ
Твоја деца: БАТА и ДРАГАН с породицама
(86/240866

1943–2007.
Много нам недостајеш.

Твоја породица
(90/240874)

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Син МИЛЕ, снаха БЕБА
и унуке МИЛИЦА
и МАРИЈА

Супруг ИЛИЈА, син
БРАНИСЛАВ, ћерка
ВЕСНА
и унук МИХАЈЛО

(32/240740)

(113/240931)
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У суботу, 20. маја, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву, даваћемо
петогодишњи помен нашој

Мојој драгој мајци

Пет година без тебе

ИВАНКИ
ПУРКОВИЋ
рођ. Драгић
1928–2007.

ОГЊАН МАТИЈЕВИЋ

МАРИЈИ
РАДОВАНОВИЋ

1947–2012.
Десет година је прошло,
али љубав и поштовање
остаје заувек.

20. X 1937 – 26. V 2012.
Остале су љубав, туга и успомене.
Твоји најмилији

Породица

Њена СЛАВИЦА
с породицом

(93/240884)

(22/240698)

(125/240979)

Сећање на наше најмилије

Прође и година... без нашег драгог

Прошла је тужна година откако ниси с нама

СЕЋАЊЕ

МАКСИМОВИЋ

ИЛИЈЕ РАКИЋА
КАТИЦА

СТЕВАН

1927–2013.

1924–1998.

Са вама у мислима, на сваком месту, сваког дана
и сваког тренутка.
ГОГИЦА с породицом

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ
Много нам недостајеш.

Ожалошћени: супруга АНА, син МИЛАН
и ћерка ГОРДАНА с породицама

Твоја породица

(61/240819)

(65/240824)

(74/240541)

Три године туге и бола не могу описати празнину без твоје љубави и доброте којом си нас обасипао.
Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО с породицом
(85/240861)

Твоја супруга СТАНА
с породицом
(38/240754)

20. маја 2017, у 11 сати, на гробљу у Омољици,
молитвено ћемо обележити трогодишњи помен
нашем најдражем

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

ИГЊО
ЖИВКОВИЋ

Од смрти те нисмо могли сачувати, али чуваћемо
те од заборава, јер вољени никад не умиру!

21. маја навршава се пет година откако није с нама наш

НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ
НИЏА
Драги наш вољени Ниџо,
вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твој стрикан ЉУБА,
стрина ЈОВАНКА
и сестра СЛАВИЦА
с породицом

СТЕВАН
СПАСКОВСКИ
23. V 2008 – 23. V 2017.

МИШКО
ВИЈАЧЕВСКИ

ЂОРЂЕ УНЧЕВИЋ
1935–2012.

21. V 2016 – 21. V 2017.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.

Заувек ћеш остати у срцу.

Твоји најмилији

Сестра ВЕРКА и деца

(50/240779)

(53/240790)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоји синови ЗОРАН и НЕНАД с породицама
(71/240834)

(66/240826)

23. маја 2017. навршава се годину дана откако
нас је напустила наша

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет
дана откако није с нама
наша драга тета

РАДОЈКА ПЕТКОВСКА

МИХАЈЛО
ПЕШИЋ

СЕЋАЊЕ
19. маја навршава се десет година како није с
нама наш тата

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ
Много нам недостајеш.
Твоји: стриц НИКОЛА и сестрић НИКОЛА
(103/240902)

Шестомесечни помен

Шестомесечни помен

1952–2016.
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем тебе нема. Твој племенити лик, доброта и љубав коју си нам поклањала чине да си
увек присутна у нашим мислима и срцима.
Супруг МИЛАН са ћеркама МАРИЈАНОМ
и САЊОМ
(87/240867)

2006–2017.

ЈОВАН
АТАНАЦКОВИЋ

Чувамо те у срцу.
Породица

Твоје: ГОЦА и ЛИДИЈА

АЦА и МИРА
с породицама

(55/240796)

(63/240920)

(94/240891)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈИ
РАГРОВИЋ

ЈУЛИЈАНА
ЦВИЈОВИЋ

20. маја 2017. године, у 11 сати, на Католичком гробљу,
даваћемо једногодишњи помен нашем драгом оцу, деди, прадеди и тасту

МАРИЈА
РАГРОВИЋ

Заувек у нашем сећању.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Унука СНЕЖА
с породицом

Ћерка ЛЕЛА
с породицом

2016–2017.
С љубављу те се сећамо и волимо бескрајно.
Сестра ОЛГА с породицом

(132/240997)

(131/240997)

(60/240818)

ЗДРАВКО УЗЕЛАЦ

РАДОЈКА ПЕТКОВСКА

Никад те нећемо заборавити.
Брат СТЕВА
с породицом
(46/240767)

ЗДРАВКУ УЗЕЛЦУ
Ћерка ВЕСНА с породицом
(88/240868)

Петак, 19. мај 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У среду, 17. маја навршавају се четири године откако нас је напустио наш дивни син, отац, брат, супруг и зет
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Већ четири године станујеш међу звездама драги наш

САША

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ
мр. сц. мед. ОРЛ
17. V 2013 – 17. V 2017.

„Неке драге слике пролазе у низу, кад се много
жели све је тако близу”
Недостајеш нам.
Твоји: мама, сестра и сестрић

18. маја је пет година откад више није с
нама наша драга

(4/240640)

Године пролазе, али ти си заувек део наше љубави, нашег живота.
С неизмерном љубављу и поштовањем
породица
(1/2460329

БЛАГОЈЕ АРСИЋ
18. маја 2016. године остали смо без нашег унука

Заувек ћеш бити у наТвоји ВУКЧЕВИЋИ

2003–2017.
ГОРДАНА, ВИОЛЕТА
и СРЂАН

(42/240761)

(39/240757)

шим срцима.

IN MEMORIAM

МИРА ПОПОВИЋ
18. V 2012 – 18. V 2017.
Драга моја мама, свака година ми је тежа
без тебе. Очи те траже, руке се моле, срце
пати, душа боли, а тебе нема. Нема твоје
љубави, благости и топлине.
Мајка као ти само се једном рађа, ту привилегију смо имали.
ЖИКА, СЛАЂА, ДЕЈАН и САШКА

ПРЕДРАГА ФОРГО ПЕЂЕ

(11/240662)

1994–2016.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 20.
маја, у 12 сати, на гробљу Котеж давати шестомесечни помен

Заувек живиш у срцу, речима и сузама твоје баке ЕЛЗЕ
и деда БОЖЕ, мили наш
(7/240651)

прим. др МИЛЕНКО Љ. ВАЖИЋ
интерниста-гастроентеролог
25. V 2007 – 25. V 2017.

24. маја 2017. навршава се четрдесет најтужнијих дана откад с нама није наш тата, таст, деда и
прадеда

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 24.
маја давати четворогодишњи помен

Чувају те од заборава твоји најмилији: МАЈА,
ЉУБОМИР и СПОМЕНКА
(5/240648)

ЈОВАНУ РАКИЋУ
Прошле су четири године откако није више с нама наша драга

Заувек си нам у мислима и причама.
Твоја супруга МИЛАНКА
и ћерка ТАЊА с породицом
(23/240700)

БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ
7. VII 1934 – 15. IV 2017.
Утеха не постоји, бол је непролазна, а наша љубав, поштовање и захвалност су вечни.
Ћерке НЕНА, ЗОРИЦА и ВЕСНА с породицама

ВЕРКИ
ПЕРОШЕВИЋ
Породица
ПЕРОШЕВИЋ

(20/240693)

(8/240654)

У четвртак, 18. маја навршиће се четрдесет дана откако није с нама

Прошла је година откако је преминуо наш

12. V 2003 – 12. V 2017.
Сећање на

Сећање на родитеље

АНЂЕЛКОВИЋ

Твоји најмилији

Помен дајемо у суботу,
20. маја, у 11 сати, на
Католичком гробљу.
Породица

Године пролазе, њен драги лик живи у сећању.
Син МИЛЕ, снаја МИРА
и унуке ЉИЉАНА
и СВЕТЛАНА

(43/24076290

(31/240738)

(29/240731)

ВИДА КОСТИЋ
Тога дана даваћемо помен на гробљу Котеж.

Трогодишњи помен

МИЛОШ
ШАПИЋ
Твоја породица
(9/240657)

Сећање на наше драге

ИЛИЈА ДУДУКА

СНЕЖАНА
АНКИЋ

ЂОРЂЕ
АТАНАЦКОВИЋ

Прошло је тринаест година, а љубав за тобом
не престаје.
Имала би кога да волиш.
МИЛОШ, САЊА
и МИЛАН с децом

22. V 2004 – 22. V 2017.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

(14/240681)

(6/240650)

18. маја 2017. навршава
се петнаест година од
смрти наше драге

18. маја навршава се
петнаест година од смрти наше мајке

МЕЛАНИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ
МЕЛЕ

МЕЛАНИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ

Помен ћемо давати 24. маја 2017, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

(3/240634)

ЕВИЦУ
БАРБИР ЈЕКУ

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА ДОДИЋ

Породица

ГЛИГОР
МИТЕВСКИ

СЕЋАЊЕ

ЕРИКА

и ВЛАДА
1998.
2010.
С тугом и поносом чувам вас од заборава.
Ћерка СЕКА с породицом

Твоја породица

(25/240704)

12. маја навршило се пет година откако није с нама наша драга супруга, мајка и бака

ОЛИВЕРА КРСТИЋ

16. V 2010.
Никада вас нећемо заборавити.

Ваше породице

Породица

Супруг МИЉКО,
ћерка ЈЕЛЕНА
и унук МИЛОШ

(17/240684)

(2/240637)

(19/240687)

23. I 1995.

ТОМИСЛАВКА ПАВЛОВ
1949–2012.

Живиш у нашим срцима.
Син ЈОВАН
с породицом, ћерке
ЈЕЛЕНА и МИРЈАНА
с децом
(10/240658)
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Петак, 19. мај 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Јавни позив
послодавцима за учешће у реализацији мере
активне политике запошљавања
Стручна пракса за 2017. годину

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-033 за продају непокретности
Врсте непокретности:
· Парцела 816 у Новом Саду;
· Зграда у Новом Саду у Ђорђа Рајковића;
· Зграда у Панчеву, Масарикова;
· Пословни простор у Нишу;
· Локал у Зрењанину;
· Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;
· Стоваришта у Костолцу и Ваљеву;
· Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;
· Земљишта у Панчеву;
· Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;
· Кућа са земљиштем у Новој Црњи;
· Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу;
Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 02. 06. 2017. године до 12 сати.
Датум, време и место одржавања аукције: 09. 06. 2017. године у 11 сати, адреса: НИС а. д. Нови Сад, Народног
Фронта 12, 21000 Нови Сад, VII спрат, канцеларија бр. 018.
Адреса за пријем захтева за учешће на аукцији и пријема понуда са ценом:
Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор тендерских поступака”, „Аукција за
продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције”).
Контакт особе: Лука Алексић, телефон 064/888-67-67 и Јасмина Јурјевић, телефон 064/888-14-47, понедељак – петак: 09 – 16.
Електронска пошта: aukcije@nis.eu
Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu, на линку Тендери-Аукције.

Јавни позив
за учешће средњих школа са територије града
Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези
са реализацијом мере: „Унапређење
конкурентности средњих школа, путем
побољшања услова за извођење наставе”,
у 2017. години
Право учешће на конкурс имају средње школе са
територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина.
За реализацију овог конкурса средства су планирана Одлуком о буџету Града Панчева за 2017. годину у
износу од 1.400.000,00 динара.
Новчана средства средње школе могу користити за:
– Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који
су неопходни за савремену наставу, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка
целина”. Ово би даље требало да допринесе „подизању
квалитета наставе” у школама. Подизање квалитета
наставе од посебног је значаја у средњим стручним
школама, које образују ученике за дефицитарна занимања.
– Набавку опреме за савремено извођење наставе
као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја.
– Уређење и адаптација простора за инсталацију
набављене опреме (набавка неопходног намештаја,
кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ
средстава за ове намене не може бити већи од 20% од
укупног износа тражених средстава.
Укупан износ тражених средстава подносиоца
пријаве не може бити већи од 500.000,00 динара.
Рок за подношење пријава је 16. 06. 2017. године.
Комплетан текст овог јавног позива као и образац
пријаве доступни су на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs.
Штампане пријаве са наведеном документацијом
се подносе у Услужном центру Града Панчева, ул. Трг
краља Петра I број 2 – 4, 26000 Панчево, Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе
Града Панчева, у једном примерку и електронском облику (на CD-u или е-поштом на е-mail
ljubica.cvetanovic@pancevo.rs)
За све потребне информације у вези подношења
пријава, заинтересовани кандидати могу се обратити
на телефон 013/308-774.

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

Јавни позив
за доделу субвенције почетницима у бизнису за
самозапошљавање у 2017. години
1. ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу
започињања сопственог посла од стране незапосленог
лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до
500.000,00 динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице
може поднети само један захтев са бизнис планом.
2. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији града Панчева које:
– je пријављено на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе, или
– je у календарској 2017. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на територији града Панчева.
Право на субвенцију за самозапошљавање не
може се остварити у следећим случајевима:
– за обављање делатности примарне пољопривредне производње, делатности у области експлоатације
угља, такси превоза, мењачница, игара за забаву и на
срећу, угоститељскe делатности за пружање услуге исхране и пића,
– за оснивање и активности удружења,
– уколико је лице користило субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву у предходне 3 године,
рачунајући од дана одобравања средстава по јавним
позивима Националне службе, Града Панчева или
надлежног Покрајинског секретаријата,
– уколико лице није испунило ранију уговорну
обавезу према Националној служби и обавезе према
Граду Панчеву.
Јавни позив је отворен од 19. 05. 2017. па све до
утрошка средстава, а најкасније до 01. 12. 2017. године
3. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на
сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси се у Услужном центру градске управе Града Панчева, ул. Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може преузети са сајта града Панчева
www.pancevo.rs., са назнаком за „Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2017. години”.
За све потребне информације у вези подношења
пријава, заинтересовани се могу обратити Националној служби за запошљавање или Одељењу за локални
економски развој Секретаријата за привреду и економски развој градске управе Града Панчева путем телефона 013/308-961 и слањем електронске поште на
или путем телефона 013/308-962, и слањем електронске поште на andjela.vila@pancevo.rs.

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања Стручна пракса за 2017. годину, намењена
је младима до 30 година и подразумева стицање практичних знања и вештина ради
оспособљавање лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа.
Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим,
односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе, град Панчево обезбеђује средства на име новчаних помоћи у укупном износу од 5.000.000,00 динара и сноси трошкове полагања
стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања стручног испита.
Национална служба за запошљавање:
1. Ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном нето износу од:
– 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
– 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
– 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем.
2. Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.
II УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:
– да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених;
– да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
– да има најмање једног запосленог;
– да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе
за запошљавање и:
– има до 30 година старости,
– има средње, више или високо образовање,
– нема радног искуства у струци и
– није обавило приправнички стаж.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи максимално
2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 10% од укупног броја
запослених.
Рок за подношење захтева је 16. 06. 2017. године.
III ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Националне службе
www.nsz.gov.rs и на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Захтев се подноси писарници Националне службе за запошљавање – Филијала
Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Панчево, или преузети са сајта www.pancevo.rs.
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани се могу обратити Националној служби за запошљавање или Одељењу за локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-961 и слањем електронске поште на
gordana.ciric@pancevo.rs или путем телефона 013/308-962, и слањем електронске
поште на andjela.vila@pancevo.rs.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева за 2017. годину број II-05-06-15/2017-3 од 27. 01. 2017.године Град Панчево расписује следеће
јавне позиве:

Јавни позив студентима
за учешће у мери
„Студентска летња пракса” за 2017. годину
Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.
Мера „Студентска летња пракса” за 2017. годину омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2017. године и месечну
новчану помоћ у нето износу од 10.000,00 динара током трајања праксе.
Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе” су:
– ЈП Градска стамбена агенција, Панчево
– Дом културе „25. мај” Долово
– Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић” Панчево
– Завод за заштиту споменика културе Панчево
– Народни музеј Панчево
– ОШ. „Олга Петров” Банатски Брестовац
– Вртић „Снежана” Качарево
– Црвени крст Панчево
– Културни центар Панчево
– Туристичка организација Панчево
Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште
на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз
прибављено мишљење и сагласност предложеног послодавца.
ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
– да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног лица;
– да имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за лица која имају статус избеглице или расељеног лица;
– да су студенти основних, мастер, специјалистичких или докторских студија на
државним или приватним факултетима или високим струковним школама у Србији;
– да су први пут уписали годину студија током које се пријављују за „Студентску
летњу праксу”.
Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе у Услужном центру
града Панчева, ул. Трг краља Петра I број 2 – 4, 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком „Студентска летња пракса”.
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани се
могу обратити Одељењу за локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој градске управе Града Панчева путем телефона 013/308961
и
013/308-962
или
слањем
електронске
поште
на
на
gordana.ciric@pancevo.rs или
andjela.vila@pancevo.rs.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16. 06. 2017. ГОДИНЕ
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 19. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ЈЕДАН СПЕКТАКЛ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА „ФЛЕКС”

ДЕФИЛОВАЛА ЕЛИТА ФИТНЕСА И БОДИ-БИЛДИНГА
Балкански куп у фитнесу, боди-билдингу и дечјем фитнесу
одржан је други пут у оближњем Ковину, али највеће заслуге за успех ове спектакуларне манифестације припадају панчевачком Фитнес-клубу „Флекс”, који иза себе има
сијасет сличних догађаја.
Утисак су, својим одличним
наступима, употпуниле и две
наше суграђанке.
Панчевачки
Фитнес-клуб
„Флекс” је заједно с Националном фитнес асоцијацијом Србије (НАБА) и WFF-ом у суботу, 13. маја, у препуној ковинској хали спортова приредио
још један догађај за памћење.
Овог пута у питању је био
„Balkan Open Championship”
и, без обзира на то што се радило о такмичењу спортиста с
нашег полуострва, конкуренција је била изузетно јака, а
суфикс „отворен” добио је пуни смисао, будући да је било
много гостију и ван поменуте
регије.
Турци доминантни
на Балкану и шире
На другом балканском првенству у фитнесу и боди-билдингу учествовали су „власници”
ултраизвајаних тела из Србије
и још десет земаља – Италије,
Словачке, Пољске, Словачке,
Грчке, Хрватске, Босне и Хер-

Теодора Стошевски (лево)

Сандра Смилевски (десно)

цеговине и Црне Горе, па и
оних егзотичнијих, попут Јордана и Јемена. Бином је продефиловало око сто тридесет
сениора и јуниора, и то у двадесет четири мушке дисциплине и дванаест женских,
што апсолутно одговара правилима Светске федерације,
чиме је у том погледу оборен и
досадашњи рекорд на овдашњим такмичењима.
Програм је почео још у раним јутарњим сатима, надме-

Апсолутни победник је из Турске

тањима у дечјем фитнесу, када се представило сто десет
малишана (највише их је дошло из Хрватске и с Кипра).
Било је ту и акробатских и, на
моменте, вратоломних наступа, што је изазивало бурне
овације бројног публикума.
Централни догађај је, у рано
поподне, најавио председник
„Флекса”, главног организатора
манифестације – Милан Костић, уводну реч дао је директор

Туристичке организације Ковин Петар Стојменовић, а балкански куп је отворила председница Општине Ковин Сања
Петровић.
– Као и прошле године, ово
првенство је веома високо
оцењено од Светске фитнес
федерације, пре свега када су
посреди организација и број
учесника, којих је двоструко
више него лани. Морали смо
да испунимо и бројне захтеве

Произвести матицу уз помоћ искусног ментора

И не само то, он је познат и
по томе што је увек спреман
да с млађима, по годинама и
стажу, несебично подели своје
богато знање.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Тако је и овом приликом
око себе окупио пар почетника и једног релативно „фришког” пчелара, како би их
увео у тајне овог изузетног
света. Овог пута акценат је
ставио на репродукцију најважнијег члана пчелиње заједнице, у вези са чиме је истакао
како је од пресудне важности
одабрати јака и здрава друштва чија ће матица полагати
јајашца за нове примерке.
– Поред тога, ништа мање
није важно ни да се поштује
сатница активности које треба
да обавимо током двадесет
осам дана, до излегања нових
јединки. Након што матицу
најпре затворимо у апарат у
којем ће положити јајашца,
наредног дана треба контролисати колико их је „залегла”,
па је неколико сати касније
ослободити. Потом је потребно формирати одгојитељске
заједнице, ослободити ларвице и водити рачуна да у хранилицама стално буде сирупа.
Осмог дана ваља сагледати

поменутој екипи и зове се Јаким Јанићи. Овај колос је,
према мишљењу стручњака,
далеко иза себе оставио конкуренте, пре свега своје сународнике. Треба истаћи и то да
су најбоља четири такмичара
добила професионалну карту
на основу које могу да се надмећу на било којем плаћеном
светском такмичењу.
Ни представници организатора нису се обрукали. Напротив, две чланице „Флекса”
окитиле су се знаменитим одличјима: Сандра Смилевски
освојила је сребро у моделфитнес категорији за даме до
168 центиметара, а у истој дисциплини, само за припаднице лепшег пола преко поменуте висине, Теодора Стошевски такође је заузела друго
место. Поред тога, Владимир
Петковић био је пети у мушкој фитнес-класи.
Напослетку је сваки учесник
добио медаљу за учешће, а на
основу пласмана и златну, сребрну или бронзану, док су победницима припали и пехари.
Ни организација није заостајала за нивоом такмичења, јер је,
захваљујући ефектима, озвучењу и ЛЕД екранима, атмосфера
досегла холивудски шмек.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ДАН У ПЧЕЛИЊАКУ
Поједини пчелари ових дана,
поред одласка у Пешчару и на
друге прикладне локације ради проналажења што бољег
места за (најважнију) багремову пашу, баве се и другим
пословима, као што је, рецимо, производња матица. Ту
озбиљну „операцију” углавном
спроводе они искуснији, а један од таквих сасвим сигурно
је и чика Паја Орешковић, дугогодишњи старчевачки произвођач меда.

Светске федерације, како бисмо добили организацију наредног светског купа у Панчеву. Велики допринос у заокружењу овог захтевног подухвата дали су Туристичка организација Ковин, као и спонзори
„Golden Rose” и „King Whey
Protein”. Посебно сам захвалан и турској репрезентацији,
која је била импозантна и у
погледу квалитета и квантитета. Рецимо, прошле године на
светском купу у Панчеву било
их „само” шеснаесторо и отада
они на разне начине промовишу наш град, што је довело до
тога да ће много такмичара у
октобру, не само из њихове земље већ и из арапског света,
похрлити овамо – навео је Костић.
Панчевке на нивоу
Дакле, убедљиво најзаступљенији били су Турци, са шездесет четворо представника.
Иначе, репрезентативци земље с малоазијског полуострва представљају регионалну
силу у овим спортовима, што
су и доказали на отвореној
сцени ковинске хале. Зато не
треба да чуди што су пожњели
највећи део медаља, као ни то да
апсолутни победник припада

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.

Ноа

број изграђених матица ради
планирања нуклеуса и формирати их након пет дана, а за 24
сата и матичњаке. Следи извођење матица, па контрола њихове излежености и вађење
основа матичњака. И напослетку, двадесет осмог дана
треба сагледати резултате
оплодње и квалитета матица и
пресађивање матичњака. Све
то је веома захтеван посао, па
га не раде сви пчелари, а успехом се може сматрати осамдесет одсто излежених црва –
каже искусни медар.
Да чика Паја не крије ништа
од колега почетника, прави
пример је Дамир, који је, уз
његову помоћ, за годину дана
пчеларења сасвим добро напредовао и за то време дуплирао стартних пет кошница.
Док из прикрајка све пажљиво
упија такође почетник – Мирослав, ту је и по годинама
старији Драган, који је и нешто искуснији у послу, јер својим коментарима одаје при-

лично познавање материје.
Након пет година у свету ових
предивних инсеката има четрнаест кошница, а за разлику од
неких сујетних колега, није га
срамота да призна грешку.
– Ето, рецимо, зимус у две
кошнице нисам оставио довољно меда за прихрану пчела,
због чега нису дочекале пролеће. Иако није за утеху, има и
неупоредиво горих случајева –
пре неки дан срео сам колегу
који је од четиристо седамдесет једне кошнице остао на само једној. Тако нешто је честа
појава и код многих других,
али се они углавном ваде на вишу силу – наводи овај пчелар.
То је потврдио и његов ментор чика Паја рекавши да су у
таквим случајевима током
зимског периода готово увек
два разлога за губитак друштва – или није добро обављено третирање или су пчеле
остале гладне. У сваком случају, вреди обратити пажњу на
ова упозорења.

Куца средњег раста, стара шест
месеци, која се одазива на име
Ноа, тражи нови дом.
Није нимало агресивна, напротив – препуна је позитивне
енергије. То се јасно видело након што је провела у стану три
месеца с још једном женком, када се показало колико је дружељубива.
Све информације могу се добити на телефон 063/74-77-385.

Слађана
Ова прелепа мешанка, стара свега три месеца, изузетно је умиљате и веселе нарави. Тренутно је у
приватном смештају, али хитно
јој је неопходно ново уточиште
код неког брижног љубитеља овако шармантних живуљки.
Заинтересовани треба да пожуре, јер овакав „слаткиш”
многима ће запасти за око, а
могу се јавити на број телефона
060/732-99-09.

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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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФУДБАЛСКИ ФИНИШ ЗА СЛАДОКУСЦЕ
„Жеља” у Суботици
Динамо 1945
дочекује Јединство

КУП СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ
ИЗ МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

ДЕЈАНУ БРОНЗА У ТРОСТАВУ
Жестока борба
са олимпијцима
Финале почетком
јуна
У Новом Саду је прошлог
викенда одржано друго коло
Купа Србије у гађању из мало ка ли бар ског спорт ског
оруж ја по А-про гра му. За
Стрељачку дружину „Панчево 1813” веома успешно је
наступио Дејан Пешић, који
се надметао и у троставу и у
лежећем ставу.
У троставу, у дисциплини
са три пута по 40 метака у
клечећем, лежећем и стојећем ставу, Дејан је упуцао
1.154 круга, а затим је у финалном мечу, у конкуренцији осам најбољих стрелаца,
освојио треће место са 444,3
круга, „окружен” олимпијци ма Ми лен ком Се би ћем,

Стеваном Плетикосићем и
Милутином Стефановићем,
који је био четврти.
Дејан се у тако јакој конкуренцији бори нон-стоп, како
у гађању из ваздушне пушке,
тако и у надметању из малокалибарске пушке. Што је
најважније, одржао је свој
статус репрезентативца постизањем високих резултата,
којима је више пута потврђивао и међународни разред, а у
овој години је остварио и стипендију Стрељачког савеза
Србије.
Пешић је у лежећем ставу,
са 617,7 кругова, био други у
основном мечу, а седми након финала. У генералном
пласману Дејан у троставу
има 14, а у лежећем ставу девет бодова, што му и пре трећег кола осигурава учешће у
финалу Купа Србије, које ће
бити одржано 3. и 4. јуна, такође у Новом Саду.

ОТВОРЕНА ЛЕТЊА СЕЗОНА ЗА АК ДИНАМО

АКО СЕ ПО ЈУТРУ ДАН ПОЗНАЈЕ...
На стадиону Војне академије, у организацији Атлетског
савеза Београда, а под покровитељством Секретаријата за
спорт и омладину нашег
главног града, у суботу, 13.
маја, одржан је дванаести
митинг под називом „Трофеј
Београда”, на коме су се надметали млађи јуниори. Поред великог броја домаћих
такмичара и такмичарки,
учествовали су и атлетичари
из Црне Горе, Македоније и
БиХ. Атлетски клуб Динамо
представљали су: Никола Радовановић, Стефан Михајлов, Алекса Живанов и Иван
Божанић.

Стефан Михајлов је у трци
млађих јуниора на 100 м још
једном исказао велики таленат и огроман потенцијал. Он

Стране припремио

Александар
Живковић

Фудбалска Србија гори од неизвесности. У готово свим лигама ушло се у сам финиш првенствених трка, а табеле су се
усијале, како на врху, тако и
на дну. Рунде пред нама донеће одговоре на питања ко се
сели у виши ранг, ко испада,
ко постаје шампион, али они
најстраственији навијачи увелико праве калкулације и рачуницу...
Ипак, има и безбрижних
клубова, оних који су посао завршили на време, па су своје
циљеве испунили пре рока.
Они могу да играју и да се
играју фудбала, да испробавају играче за следећу сезону, да
већ сада праве планове за наредни период... Могу, јер њима сами резултати више нису
приоритет, мада је увек лепо
када се победи и када се обрадују навијачи.

је у 16. минуту, када је Раднички извео врло добру акцију, а Сикимић шутом са ивице
шеснаестерца послао лопту
иза леђа голмана Железничара Јевтића.

У Српској лиги група „Војводина” прошлог викенда је
одиграно 26. коло, али оно неће остати у лепом сећању љубитељима најважније споредне ствари на свету у нашем
граду и околини. Фудбалери
Железничара су прекинули
сјајан низ, па су с минималним резултатом од 0:1 изгубили на свом терену од Радничког из Сремске Митровице.
Гости су у наш град дошли
с намером да се бране, да сачувају свој гол и освоје бар један бод, а отишли су кући певајући. Једини погодак виђен

Жељко Стајчић и његови саиграчи нису се мирили с таквим резултатом, већ су кренули у потпуну офанзиву ка голу
Радничког, али овог пута нису
имали ни довољно среће да погоде циљ. Ређале су се шансе
које су, на жалост око 500 гледалаца, одлазиле у неповрат.
Ненад Стојчић, шеф стручног штаба популарне панчевачке „дизелке”, поверење за
овај сусрет указао је тиму који
су чинили: Јевтић, Текијашки,
Спасковски, Јанићијевић, Савков, Стајчић, Јовановић, Трипковић, Ковачевић, Недучић и

Целин, а прилику су добили и
Шалипуровић и Дробњак.
У среду, 17. маја, на програму је било 27. коло, а наредног
викенда Железничар путује у
Суботицу на мегдан с Бачком
1901.
На војвођанском „Истоку” –
ништа ново. Панчевачки „брзи воз” наставио је поход ка
вишем рангу, а у 26. колу око
400 гледалаца видело је прави
ватромет голова на Градском
стадиону: Динамо 1945 – Долина 8:0.
По след ње пла си ра ни тим
из Падине није био равноправан такмац лидеру првенства,
па би сваки други резултат
сем убедљиве победе Панчеваца представљао право изненађење.
Момци које предводи тренер Душан Ђокић озбиљно су
ушли у овај дуел. „Канонаду”
је отворио Скокна голом који
је постигао у 13. минуту, а на-

ставио је Николић прецизним
ударцима у 15. и 24. минуту. У
другом полувремену у листу
стрелаца уписали су се и Арбутина (два пута), још једном
Никола Скокна и Вуковић.
Погодак за Динамо 1945 постигао је и играч Долине –
Михајловић, који је у 52. минуту савладао свог голмана.
Панчевци су играли у саставу: Томић, Каранфиловски, Да шић, Вој но вић, Ра кић, Стојановски, Станојковић, Николић, Скокна, Тошић и Теофанов, а прилику
су добили и Текијашки, Арбутина и Вуковић.
Динамо 1945 је у среду, 17.
маја, гостовао у Пландишту, а
већ у суботу, 20. маја, поново
игра пред својим навијачима.
У Панчеву ће гостовати Јединство из Банатског Карађорђева, што ће бити само још једна
успутна станица „брзом возу”
на путу ка Српској лиги...

ПОБЕДНИЧКА СРЕДА
У среду, 17. маја, одиграно је редовно фудбалско коло. Железничар је на свом терену савладао фаворизовани Омладинац из Нових Бановаца с 2:1. Голове за популарну
„дизелку” постигао је Данило Ковачевић.
Динамо је у Пландишту победио Слогу с 4:0, а голове су
постигли: Николић, Тошић, Стојановски и Арбутина.

КУП СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ЗЛАТНИ НИКОЛА, БОБА И ДАРКО
је дистанцу у најбржој атлетској дисциплини истрчао у
времену 11,37 секунди, поставио нови лични рекорд и
освојио сребрну медаљу. У
надметању на 400 м Иван Божанић је освојио златну медаљу, поставивши нови лични рекорд (51,59 секунди).
Истог дана у немачком
граду Херборну одржан је
атлетски митинг на коме је
учествовала Зорана Барјактаровић.
Она се надметала у тркама
на 100 и 200 метара и у обе
дисциплине је заузела друго
место. У трци на 200 м поставила је нови лични рекорд, који сада износи 24,38
секунди.
Овим тркама такмичари
Динама отворили су летњу
сезону. Наступу атлетичарки
и атлетичара претходио је
дуг и обиман припремни период, тако да су они на својим првим такмичењима наступили такорећи из пуног
тренинга.
Наредног викенда динамовци ће учествовати на државном првенству за млађе
јуниоре, као и на сениорском
Купу Србије.

Беочин је прошлог викенда
био град каратеа. У том граду
је одржан Куп Србије за кадете, јуниоре, млађе сениоре и
сениоре, на коме су одличне
резултате остварили и наши
суграђани.
Такмичари Динама су веома успешно наставили пролећну такмичарску сезону, па
су изванредан успех постигли
и прошле суботе. Они су освојили седам медаља и умногоме допринели да њихов клуб
буде најуспешнији у мушкој
конкуренцији у борбама.
Никола Јовановић је освојио највреднији трофеј у категорији до 78 кг, а тако је само
доказао да је и даље најбољи
борац у тој конкуренцији у земљи и да му је учињена не-

правда тиме што није ишао на
Европско првенство. Дошавши право са шампионата Старог континента, најбољи српски каратиста Слободан Битевић тријумфовао је у категорији преко 78 кг, а талентовани кадет Дарко Спасковски је
маестрално, у маниру искусног борца, стигао до златног
одличја у категорији до 57 кг.
Кадет Никола Ивановић зарадио је сребрну медаљу у категорији до 63 кг. Тако је само
показао да је ово његова најуспешнија сезона и потврдио да
је пред њим лепа спортска каријера. Свој квалитет потврдио
је и јуниор Урош Петровачки

освајањем титуле вицешампиона у категорији до 61 кг.
Бронзане медаље су освојили кадет Милош Стефановић
у категорији до 57 кг (то је његова дебитантска медаља на
великим такмичењима) и све
бољи јуниор Марко Пуљаревић у категорији до 76 кг.
Одлично су се борили и
остали такмичари у борбама,
сениор Александар Анђелковић и младе дебитанткиње кадеткиња Ана Живојновић и јуниорка Марија Антонијевић,
али су овог пута остали без медаља. Најбољи каташ Динама,
кадет Александар Здешић,
остао је без трофеја због не-

схватљиве грешке у извођењу
кате. Такве грешке су ретке,
али се ипак дешавају и најбољим такмичарима.
Своје представнике на Купу
Србије имао је и Карате клуб
Младост из нашега града. Сениор Милош Макитан освојио
је бронзано одличје, док су се
Срђан Јокић и Анђелина Јаредић пласирали на четврто место. Ђорђе Стојиљковић је
имао добар наступ, али је
остао без трофеја.
Већ у недељу, 14. маја, такође у Беочину, одржан је „Куп
подунавских земаља”, који је
окупио око 700 такмичара из
70 клубова из Србије и држава
из окружења. Уједно, то је био
изборни турнир за борце који
треба да наступе на Балканском првенству у Истанбулу.
КК Младост су представљале пионирке Сара Жунић, Тара Ђурђевић и Наталија Гавриловић и све три су освојиле
бронзане медаље у борбама.
Сара и Тара ће, на позив селектора Србије, наступити у
саставу репрезентације Србије
на Балканском шампионату.
Позив у национални тим заслужиле су после освајања
другог и трећег места на Првенству Србије. С њима ће у
Истанбул путовати и њихов
тренер Тихомир Макитан.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НОВА ОДЛИЧЈА
Млади џудисти и џудисткиње
ЏК-а Панчево имали су много
успеха протеклог викенда.
На међународном турниру у
Кањижи, у конкуренцији 300
такмичара из пет земаља, нашим суграђанима је припало
пет одличја.
Највредније трофеје су заслужили Нина Албијанић и
Немања Нишић, сребрне ме-

даље су зарадили Александар
Лупулов и Филип Паланачки,
а Немања Вељковић се окитио
бронзом.
Запажене резултате чланови ЏК-а Панчево имали су и
на турниру „Јуниор 2017” у
Београду.
Златне медаље су освојили:
Владимир Михајлов, Сара
Ђурђев, Милица Нишић, Вук
Бабић и Матеја Михајлов.

ЏУДО-ТУРНИР
У Београду је прошлог викенда одржан позивни турнир поводом двадесет једне године
постојања Џудо клуба Јуниор
из Београда. Међу позванима
је био и ЏК Динамо, који се
представио с пет малих бораца. У укупном пласману колектив из нашега града проглашен је за најуспешнији.
Златне медаље су освојили
Немања Ђуришић, Филип Ћирић и Ивана Коларић. Сребром се окитио Стефан Момиров, а бронзу је зарадио Андрија Шимић.

РАГБИ ДАН
РК Борац из Старчева ће у недељу, 21. маја, приредити
„Рагби дан” у свом месту, на
стадиону ФК-а Борац.
Завршни турнир Купа Србије за петлиће и пионире почиње у 11 сати, а потом ће на терен истрчати ветерани. Снаге
ће одмерити домаћи Борац и
„Остатак Србије”. Та утакмица
почиње у 14 сати, а онда следи
посластица за све љубитеље
игре с јајастом лоптом: сениорска првенствена утакмица
групе Б између РК-а Динамо
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ТРКАМА У МОНЦИ НАСТАВЉЕН TCR ШАМПИОНАТ

ДУЦА ДОНЕО ДВА БОДА ИЗ ИТАЛИЈЕ

ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
субота, 19 сати

Следи надметање
у Салцбургу

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС
субота, 17 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА
субота, 20.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДЕРОЊЕ
Жабаљ: ЖЕЉА–ДОЛОВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ВЛАДИМИРОВАЦ
понедељак, 19 сати

вољан, али борио сам се као
лудак. Кола су издржала трку,
с обзиром на то да сам имао
више удараца са свих страна.
Било је пуно контаката и дуела, што ме је успорило у прогресу, али сам на крају макар
покупио један бод – рекао је
Дуца по завршетку прве трке.
Наш суграђанин је ипак
освојио два бода у првој трци
четвртог викенда TCR светског шампионата. Борковић,
који је кроз циљ прошао као
десети, најпре је рачунао на
један освојен бод, али је поправио пласман за једно место
након што су организатори трке у италијанској Монци казнили Мађара Ференца Фицу.
У недељу, 14. маја, Дуца је
био жртва инцидента у другој
трци, што га је коштало пласмана. Он је после два дана беспоштедне борбе ушао у трку врло
оштећеним аутомобилом, који

је још од квалификација имао
проблем са електроником.
Агресивни стил који је обележио суботњу трку, настављен је
и у недељу, али је, нажалост,
већ на старту Борковић био колатерална штета инцидента који су изазвали његов клупски
колега Каџаја и Атила Таши.
Дуца је сјајно стартовао и
већ до прве кривине обишао је
шесторицу ривала. При изласку из кривине Борковићу се
препречио Таши и тиме зауставио његов аутомобил. Иако
није деловао јако, био је то
ударац с највећом Г-силом измереном на Душановом аутомобилу до сада.
Борковићева „алфа” изашла
је са стазе, а већ после неколико метара било је јасно да је
аутомобил толико оштећен да
наш ас, ни поред огромне жеље, није могао да настави трку
и поход на нове бодове.

– После свега могу да осећам само бес због оваквог расплета. Стартовао сам још боље
него у првој трци и кренуо да
обилазим и клупског колегу
Каџају, који је био седми. Нажалост, после његовог инцидента с Ташијем ударио сам у
Мађара у пуној брзини и поломио аутомобил и хладњак.
Пред ову сезону сам променио тактику и почео да возим
мирније, али ћу то променити
и многи возачи могу да очекују проблеме са мном до краја
сезоне – рекао је видно разочарани Борковић након друге
трке.
Наш ас се после четири викенда налази на деоби шестог
места у генералном пласману,
с 53 бода. Наредни тркачки
викенд у светском TCR шампионату биће на програму 10.
и 11. јуна на стази „Салцбургринг” у Аустрији.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

МАЛЕ „ЛАВИЦЕ” ТРЕЋЕ У СРБИЈИ
У Старој Пазови је прошлог
викенда одржан финални турнир Првенства Србије у одбојци за јуниорке. Освојивши
друго место на шампионату
Војводине, у саму завршницу
пласирале су се и младе одбојкашице Динама.
Учествовало је дванаест
екипа, које су биле подељене у
четири групе. У групи с Динамом надметали су се Железничар из Лајковца и Лаки
Стар из Београда. Наше суграђанке су оба противника победиле с максималним резултатом, па су се тако, као прве у
својој групи, пласирале у полуфинале. Као и прошле године, препрека ка финалу била је
Црвена звезда. Прошлогодишње полуфинале мале „лавице” су решиле у своју корист,
али су овог пута „црвено-беле”
далеко мотивисаније ушле у
меч, па су тријумфовале с 3:0.
У борби за треће место Динамо је одмерио снагу с неугод-

ном екипом Јединства из Ужица. Ужичанке су повеле с 1:0 у
сетовима, али то је било све што
су урадиле до краја меча. Панчевке су брзо преузеле иницијативу, преокренуле ток сусрета и
на крају славиле вредну победу
од 3:1 и тако освојиле бронзане
медаље. Прво место је припало
Црвеној звезди, а друго Јединству из Старе Пазове.
За најбољег либера на турниру проглашена је Динамова

јуниорска репрезентативка
Сања Ђурђевић.
Под вођством тренера Слободана Радивојевића и Ивана
Марковића, још један велики
успех панчевачке одбојке
оствариле су: Даша Михаиловић, Сања Ђурђевић, Милица
Секулић, Милица Јовановић,
Вања Станић, Јелисавета Којадиновић, Тијана Стојковић,
Вања Симеуновић, Катарина
Марисављевић, Сара Ђурић,

Јана Ћук, Дина Соломун, Владана Текијашки и Невена Ристић.
Пре девет година у Суботици, на финалном турниру, Динамо је такође био трећи, а тада су за клуб из нашега града
играле: Милена Рашић, Бојана Марковић, Тања Средић,
Јелена Петров, Весна Секулић, Милица Безаревић и
многе друге девојке. Треба истаћи да Милена Рашић сада
игра у Вакифбанку из Истанбула, европском и светском
шампиону, Бојана Марковић
је првак Француске с тимом
Мулуза, Тања Средић је интернационалац у Пољској, Весна Секулић у Румунији, Милица Безаревић у Италији, а
Јелена Петров је са старопазовачким Јединством победник
Купа Србије и финалиста
плеј-офа.
Садашњи тим малих „лавица” на добром је путу да наследи своје старије другарице...

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

КОЛОСЕУМ НИЖЕ ТРОФЕЈЕ
1954 и РК-а Војводина–Петровград, чији је почетак заказан за 17 сати.
После утакмице ветерана
биће додељени пехари и награде најуспешнијим екипама
и појединцима, учесницима
турнира Купа Србије за петлиће и пионире. Да би најмлађи
уживали у овом рагби дану,
побринуле су се даме из Удружења жена „Неолит” из Старчева, које ће направити крофне и обезбедити сокове.

У нашем главном граду прошлог викенда одржан је традиционалан
међународни
турнир у теквонду познат под
називом „Трофеј Београда”. У
дворани на Бањици надметало се 360 бораца из пет земаља, а у тако јакој конкуренцији ТК Колосеум из Панчева
представио се с десет такмичара.
Наши суграђани су и овог
пута остварили запажене резултате. Они су у формама
освојили једну бронзу, али су у
борбама имали готово стопостотан учинак – преко двадесет добијених борби и само један пораз, тако да је биланс

Овог викенда
Рукомет

Проблеми са
електроником
у аутомобилу

Најбољи српски аутомобилиста
је упркос петнаестој позицији
на старту прве трке храбром вожњом дошао до десетог места
на легендарној стази Монца у
Италији. Душан Борковић је
тако још једном потврдио да је
један од најквалитетнијих возача данашњице у свету.
Возећи аутомобил „алфа ромео ђулијета” с бројем 62, Дуца
је начинио прави подвиг, јер је
још у квалификацијама имао
проблема са електроником у аутомобилу, али и због чињенице
да га је до пробоја на десету позицију чекао прави „пакао”. Од
самог старта надметања видела
се жеља нашег аса, али је почев
од прве кривине било јасно да
му предстоји права драма.
Возачи су из круга у круг улазили у немилосрдне дуеле, што
није заобишло ни Борковића, који је водио прави рат с конкурентима. Многи од њих излетали су
и враћали се на стазу, али не и
Дуца, који је најдраматичније
тренутке проживео након дуела
са чувеним Морбиделијем.
Италијан је покушао да исече идеалну путању Борковићевог аутомобила и дошло је до
контакта, али је мајсторским
маневром наш шампион остао
на стази и наставио поход који
се окончао још једним великим успехом за српски спорт.
– Одвезао сам своју стандардну трку. Нисам баш задо-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

био – осам златних и једна
сребрна медаља. Са само девет такмичара у борбама, Колосеум је освојио и три пехара
у екипном пласману – кадети

и пионири су били други, а у
генералном пласману Колосеум је заузео четврто место.
Највредније трофеје су зарадили: Матеја Поповић, Ан-

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – УНИРЕА
субота, 21 сат

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО
субота, 16.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Б. Црква: БАК–СТРЕЛА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БСКА
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

28:27

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Смедерево: М. РАДНИК – ПАНЧЕВО

22:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЖСК

35:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МОКРИН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–АПАТИН
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–МЕТАЛАЦ

22:29
22:25
30:28

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЦРЕПАЈА

35:23

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 0:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ
2:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ДОЛИНА
Пландиште: СЛОГА – ДИНАМО 1945

8:0
0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К)
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–МЛАДОСТ

0:1
2:1
3:2
0:0
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛОВО

3:1

ШАХОВСКИ КУТАК
дреја Поповић, Лука Ранђеловић, Стефан Илић, Влада Арсеновић, Немања Вермезовић,
Иван Матић и Милица Матић.
Сребром се окитио Алекса
Ранђеловић (изгубио у финалу
на златан бод), а бронзу је заслужила Ена Марковић.
Тренери ТК-а Колосеум Зоран Милошевић и Миленко
Несторов презадовољни су
овим резултатима, иако велики део првог тима није наступио у Београду јер се припрема за „Астерикс куп” у Нишу,
који ће на програму бити наредног викенда и на коме ће
се надметати преко 1.000 бораца из целе Европе.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг7)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СВИ У ХАЛУ – ДОЛАЗИ ШАМПИОН!

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

И женски дерби –
Панчевке дочекују Врбас
После двонедељне такмичарске паузе
због обавеза српске репрезентације
прошлог викенда је настављено надметање у најјачој рукометној лиги наше земље. Најпријатније изненађење
овогодишњег издања Суперлиге, панчевачки Динамо, гостовао је у Пожеги, где је одмерио снагу с домаћом
Слогом. Био је то један од интересантнијих дуела прошлонедељне рунде плеј-офа, па је око 400 гледалаца у
Пожеги присуствовало борбеном,
правом првенственом мечу, у коме су
више среће и концентрације имали
домаћи рукометаши: Слога–Динамо
28:27 (16:13).
„Вукови с Тамиша” имали су много
проблема пре ове утакмице. Наиме,
на путу ка Пожеги Панчевцима се покварио аутобус, што је знатно пореметило почетне планове. Наши
рукометаши су практично директно с
пута утрчали на терен, а благи ниво
њихове деконцентрације домаћи рукометаши су умели да казне. Предвођена одличним „плејмејкером”
Крсманчићем, Слога је у првом полувремену била тим који доминира на
терену, па је после првих тридесет
минута игре имала три гола „вишка”.
Друго полувреме донело је другачију слику на терену. Момци које предводи
тренер
Иван
Петковић
консолидовали су своје редове и заиграли одважније и офанзивније, али су
и поред тога начинили неколико грешака које су их можда коштале повољнијег резултата. Било је шанси, али и
промашених идеалних прилика...
Динамо је сусрет у Пожеги одиграо
у саставу: Петар Жујовић (шест голова), Миломир Радовановић, Миљан
Буњевчевић (један), Бранко Радановић (два), Јован Стојановић (четири),

Укрцати се

Милош Ивошевић (шест), Срђан Комланов, Радуле Радуловић, Иван Дистол (један), Милош Баруџић (један),
Петар Панић, Никола Радовановић,
Саво Славуљица (три), Павле Бандука
(два) и Стефан Шапоњић (један гол).
Бранко Радановић и његови саиграчи и даље заузимају треће место на
првенственој табели, с 15 бодова, колико има и четвртопласирани суботички Спартак. Већ у суботу, 20. маја,
„жуто-црни” ће бити на новом, можда
и највећем искушењу. На Стрелиште
долази шампион из Новог Сада и готово извесно и овогодишњи првак Србије. Војводина је велики фаворит,
али и прави мамац за публику, па нема никакве сумње да је пред нама још
један спортски спектакл, још једна
утакмица у којој ће Панчевке и Панчевци који воле рукомет моћи да
уживају, што је поклон који им дарују управо рукометаши Динама.
А пре мушког дербија биће одиграна и врло занимљива утакмица у Супер Б лиги за жене, у којој ће ЖРК

СПАР ТАК ПР ВИ РИ ВАЛ КА ТРО ФЕ ЈУ
Финални турнир Купа Србије, на коме ће поред рукометаша Динама учествовати и Црвена звезда, суботички Спартак и Слога из Пожеге, биће
на програму 8. и 9. јуна.
На путу до трофеја у најмасовнијем такмичењу момци Ивана Петковића у полуфиналу ће одмерити снагу са Спартаком, а други пар чиниће
Слога и Црвена звезда. Победници ових мечева бориће се за велики пехар Купа Србије.

Панчево угостити четвртопласирани
Врбас, који му „бежи” само два бода.
Не треба сумњати да ће Цеца Ничевски и њене саиграчице дати све од себе како би савладале неугодног
ривала и прикључиле се горњем делу
првенствене табеле, на којој сада заузимају шесто место, са 14 бодова.
ЖРК Панчево је прошлог викенда
гостовао у Смедереву, где је савладао
Млади радник из Радинца са 24:22
(15:9).
– Наша победа ниједног момента
није долазила у питање, иако је овај
дуел био можда и последња шанса домаћим рукометашицама да се ухвате
за сламку спаса. Одлично смо отворили утакмицу, већ на почетку повели
смо са 7:1 и све до краја сусрета нисмо
дозвољавали ривалу да нас озбиљније
угрози. Већ на полувремену смо имали лепу предност од шест голова, па
сам у наставку меча шансу да играју
пружио и девојкама које су током првенства имале мању минутажу. Најважније је да смо освојили нове бодове и
да у доброј атмосфери дочекујемо меч
с Врбашанкама. Потрудићемо се да
играмо најбоље што можемо, да обрадујемо своје навијаче и да направимо
скок на табели – рекао је тренер рукометашица Панчева Марко Крстић.
Субота, 20. мај, биће прави рукометни дан у Хали спортова на Стрелишту. После девојака и Динама на
терен ће истрчати рукометаши ОРКа Панчево, који у оквиру Треће лиге
„Јужни Банат” дочекују Униреу.
A. Живковић

Животни бродови долазе и одлазе. То им је посао. Твој је да се
укрцаш у онај прави.
Свако има своје пловило. Бирао га или не. Плута, тоне или вози пуном брзином. Када је већ тако, боље је да сам изабереш.
Ако дозволиш да неко други уместо тебе бира, на исходишту, какво год да је, копкаће те једноставно питање: шта би било да сам
ја бирао? Лакше је да бежиш од одговорности, ипак, теже је лепше: моја је одлука! Мој је мој живот!

Веслати
Онај што је незадовољан својим животом, мора да се замисли:
да ли треба да се плашим таласа који су плавили моје обале? Не,
то су искуства, а онај ко их нема – нема ни себе. Одлучујем се за
једину добру опцију: морам да веслам! И да остављам трагове!
Пун гас напред!
Где ће таласи ударити, реторичко је питање. Ја их производим, то ме се тиче.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КРОС-ТРИАТЛОНУ

ШЕСТ ТРКАЧА – ТРИ ТРОФЕЈА
У организацији Клуба екстремних
спортова Крагујевац, у суботу, 13. маја, одржана је трка Првенства Србије
у крос-триатлону. Учесници су се
надметали у парку природе Шумарице, на дистанцама од 500 метара пливања, 12 км вожње брдског бицикла и
три километра трчања.
На такмичењу одржаном на изузетно тешкој стази и по веома лошем
времену наступило је шест чланова
ТК-а Тамиш, који су се у Панчево вратили с три медаље.
У конкуренцији кадета Павле Обрадовић је заузео треће место, а у
конкуренцији ветерана, такмичара
старијих од 40 година, тријумфовао је
Душан Лукић, док се Игор Соколовски окитио сребром.
Сезона се наставља 28. маја, када ће на
Ади Циганлији бити одржано Првенство
Србије у спринт-триатлону.
A. Ж.

Додирнути светионик
Циљ, ух циљ… Има ли путовање крај? Не.
Или бар не би смео да постоји путник који би се задовољио
достизањем једног циља; увек је неопходан нови циљ, да бисмо
се током путовања, у коме је и највећа драж, фино штеловали.
Неопходно је ново достигнуће да бисмо знали да укрцавање и
веслање имају смисла. Као нешто што нас води из мрака. Светионик мора бити додирнут!

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Емилија
Дрндарски,
средњошколка:
– Суботу ћу провести
на Сувој планини, а у
недељу ћу вероватно
изаћи с друштвом.
Радујем се што ћу
мало изаћи из
Панчева, пријаће ми
свеж ваздух.

Маша Лукић,
средњошколка:

Никола Павлов,
средњошколац:

– За викенд путујем
с мамом у Грчку,
идемо на море.
Радујем се томе. Једва
чекам да се одморим
од школе. Али кад се
вратим, опет ме чека
ангажовање око школе.

– Направили смо
неки ИТ клуб, па ћу
вероватно ту држати
радионицу за
видео-игре. Доћи
ће ми девојка
и вероватно ћемо
гледати неки филм.
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