У суботу долазе
Чачани

» страна 12

» страна 31

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Глумачка величина за сва
времена

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 20. АПРИЛА 2018.

Број 4760, година CL

САФАРИ

Хроника
Раде за „Волво”,
„Ауди” и
„Мерцедес”
» страна 5

Политика
„Србија воз”
контактирао с градом
» страна 4

Екологија
Чувајмо реке од
пластичног отпада
» страна 7

Друштво
Шта Панчевци знају о
здрављу
» страна 9
ОВИХ ДАНА У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ЗА УБИСТВО НА МИСИ
Од тешких повреда које је
задобио након ударца
ножем Адамов је
преминуо преко пута СЦ-а
„Младост”
У Вишем суду у Панчеву ових дана је
објављена пресуда 17-годишњем Н.
С. из нашег града, осумњиченом да је
7. децембра прошле године задао ударац ножем 16-годишњeм Ивану Адамову, који је од задобијених повреда
преминуо на лицу места.

Судија Вишег суда за малолетнике
осудио га је на четири године и шест
месеци малолетничког затвора. Јасна
Бодрожић, портпарол Вишег суда,
дала је поводом тога изјаву за „Панчевац”, у којој је рекла:
– Шеснаестог априла ове године
објављена је пресуда која је изречена
малолетном С. Н. Он је оглашен кривим и осуђен на казну малолетничког
затвора у трајању од четири године и
шест месеци, јер је 7. децембра прошле године, у унапред договореној
тучи, лишио живота малолетног И. А.

Оштећени су упућени на парницу, а
окривљеном је продужен притвор. Он
може трајати до његовог упућивања
на издржавање казне, али не дуже од
шест месеци од њеног изрицања.
Нагласила је да је та пресуда првостепена и да обе стране имају право
жалбе на њу Већу за малолетнике које
постоји у оквиру Апелационог суда у
Београду. Додала је да би окривљени
Н. С. издржавао казну у малолетничком затвору у Ваљеву.
Подсећамо, трагични догађај на
Миси, о коме су извештавали сви

ПИТАЊЕ ЗА МИЛИОН ЈЕДИНИЦА МОНЕТЕ:

Откуд тржни центар недалеко
од центра града?
Популарни „Авив парк”, у
коме се купу је, про во ди
време с друштвом и обитава, налази се у насељу
Тесла, до ког се из центра
гра да сти же за десе так

мину та лага ним ходом.
Тамо је увек живо! Зато у
поменутом центру Панчева скоро да ништа од локала и не функ ци о ни ше.
Мртваја. Пустиња!

Центар града

Откуд тржни центар недалеко од центра града? Зашто
је претходна власт дозволила да се тржни центар
изгради надомак градског
средишта? Коме је ишло у

прилог да се убије панчевачки „круг двојке”?
На ова питања покушаћемо да нађемо одговоре у
наредним бројевима листа...
Р. Т.

„Авив парк”

медији у Србији, догодио се на слабо
осветљеном делу пешачке стазе преко пута Спортског центра „Младост”.
Још увек се не зна шта је био повод
за тучу у којој је којој је несрећни
шеснаестогодишњак изгубио живот.
По једнима, разлог за сукоб било је
то што је настрадали младић дуговао
осумњиченом за убиство хиљаду динара. Као други могући разлог за њихов
сукоб помиње се жеља двојице младића за одмеравањем снага.
На обрачун који је трагично завршен
један од младића је повео двојицу, а други тројицу другова, који нису учествовали у сукобу. Почело је вербалном свађом, а онда је уследила туча. Ухапшени
младић је у једном тренутку извукао нож
и убо жртву испод левог пазуха, у срце.
Након тога су се сви посматрачи
туче разбежали, сем једног младића,
који је остао уз убијеног. Хитна помоћ
је брзо интервенисала, али су чланови екипе те службе видели да избодени младић лежи без свести и не даје
знаке живота, па им је преостало само
да констатују да је преминуо.
Убиство Ивана Адамова једна је од
најтежих трагедија која се у последњих неколико година догодила у Панчеву. Његови родитељи су у изјавама
медијима рекли да не могу да се помире с тим да га нема, јер је био миран
и поштен. Сваког јутра им је помагао
да превезу робу до пијаце, где продају да би зарадили за живот, а после
тога је ишао у школу.
О Ивану Адамову имају само речи
хвале и у Машинској школи, у коју је
ишао. Када говоре о њему, истичу да је
увек био пристојан и културан и да није
имао ниједан неоправдани изостанак.
Због тога још теже пада сазнање да га
више нема.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Маторци. Од 1869.
Срећан си. Родило ти се дете. Мењаш му пелене. Сутрадан, кренуло
је у школу. Ниси двапут трепнуо, дете је одрасло. Ради. Има своју
децу. Свој живот. Срећан си.
Време лети, општепознато је место. Разлика је само у томе да ли
неко броји недеље, године или деценије. Историја броји векове.
Лист који држите у рукама део је историје Панчева скоро век и
по. Фали му равно годину дана, а то време, следећа 52 броја, садашња генерација новинара „Панчевца” искористиће и тако што ће
читаоце, на другој страни, подсећати на то о чему и како је јавност
обавештавана и едукована у претходних 149 година на странама
ових новина. У овом издању „Проматрачнице” протрчаћемо кроз
бурну историју „Панчевца”, првог листа на српском језику у нашем
граду и најстаријег живог недељника у овом делу света.
Први број новина изашао је 13. априла 1869. Не случајно, био је
прави моменат за то: грађанство је то тражило. Подршку оснивачу,
власнику и уреднику новина Јовану Павловићу, младом, двадесетшестогодишњем професору Трговачке школе, својим потписима и,
касније, учешћем у стварању листа, дали су најугледнији људи тог
времена: лекари Љубомир Ненадовић и Константин Пеичић, књижари Каменко и Павле Јовановић, адвокат Светислав Касапиновић
и песници Васа Живковић и Јован Јовановић Змај. Павловић је
дозволу за покретање листа тражио од Генералне команде у Темишвару. И добио ју је. У заглављу тог премијерног броја стоји: „Недељни лист за просветне и материјалне интересе”.
Власник новина је био далековид и широк: објављивао је у наставцима, иако му тај политички правац није био близак, „Манифест
комунистичке партије” Маркса и Енгелса – први у источној Европи.
Лист је због своје слободоумне уређивачке политике, у шта ћете
бити у прилици да се уверите, био често плењен, Павловић хапшен,
а у краћем периоду, током тромесечне забране излажења, појављивао се под називом „Граничар”. У време балканских ратова и Првог
светског рата новине нису излазиле. „Панчевац” је обновљен 1919.
године. До Шестојануарске диктатуре излазио је као приватно гласило блиско Демократској, а после разлаза Самосталној демократској странци. Убрзо затим нови власник др Душан Бошковић преселио је редакцију у Нови Сад и лист преименовао у „Војвођанин”.
„Панчевац” је обновљен децембра 1952. У складу с тадашњим приликама, оснивач листа био је Народни фронт. Није било тада много
простора да се „паметује” противу власти, али новинари овог листа
увек су налазили начине да буду другачији. И, у томе је поента: „Панчевац” су чинили људи, новинарске и људске громаде. Толико о томе,
јер када бисмо кренули у набрајање имена, некога бисмо сигурно
прескочили, а то онда не би било лепо.
Када се ради о новијој историји, „густо” је било деведесетих. Скупштина општине Панчево, коју су водили милошевићевци и шешељевци, преузела је оснивачка права над предузећем у периоду од
јула до октобра 1992, како би отпустили неподобне новинаре. Штрајк
запослених био је узалудан.
Али нису стизали ударци само споља: пре десет година, пред прву
приватизацију новина, редакција се поделила напола. Конзорцијум,
који је чинило десетак новинара и административних радника, покушао је да купи новине на аукцији. Пошто у томе није успео, отворио
је свој лист, који је изгледао идентично „Панчевцу”! Покушај крађе
идентитета врло брзо је препознао Трговински суд, па се „Панчевац” отресао нелојалне конкуренције.
Данас је ова медијска кућа у власништву Ауто-центра „Зоки” из
Панчева. Новине излазе у тиражу од десет хиљада примерака, што
их чини најтиражнијим недељником у Србији. Новинари се труде
да препознају проблеме суграђанки и суграђана.
Од 1869.

ФОТОГРАФИЈА Творац. И следбеници.
Споменик Јовану Павловићу, на улазу у Народну башту
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

Први број „Панчевца”, тада дефинисаног као лист за просветне и материјалне интересе, изашао је, као што

стантин Пеичић, а једна од тема била
је избор нових епитропа и тутора у
два православна храма – Успенском
и Преображенском. Потом је у жижи
дебата о железници у Општинском
већу, па је до речи написано шта који
члан о томе мисли.
Ударно место на трећој страни заузима „Школско питање”, у којем се расправља на тему да ли је образовне уста-

је општепознато, 13. априла 1869, и
то (за разлику од данас) у недељу.
Његово уредништво је на насловној страни истакло програм који је
почет у тада својственом, а сада,
наравно, архаичном стилу, где се

наводи да је лист „зачет општом свешћу и тежњом за свеколиким напретком, изашао на видело” и да „оглашавајући свима и свакоме своје рођење
поздравља све и сваког срдачним
поздравом”. У подужем прогласу који
претеже и на другу од укупно четири
стране, уредништво се обавезује да ће
у духу „просветног и материјалног
напредовања” учинити све како би
неговало такве интересе ове вароши
и околине.

После тога следе „Домаће вести”. У
њима носеће место заузима извештај
с последњег Црквеног одбора, који је
у својству председника водио др Кон-

нове дужна издржавати „политична
општина”, каквог су мишљења православци и протестанти, или конфесионалне (вероисповедне), што је у складу са ставом панчевачких католика.

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

Добар део листа посвећен је такозваној народној исхрани односно тенденцијама у вези с кретањем „шенице” на тржишту, а већина
информација долази директно из
Пеште и Беча, најважнијих центара
тадашње Аустроугарске, завршно с
„течајем бечке берзе”.
Ту су и „Ред пловидбе”, „Стање
воде”, па „Политичне новости”, као и
најава репертоара у Српском народном позоришту, а нарочито су, из
данашњег угла, интересантни огласи,
пре свега онај у којем један злосрећни губитник сребрног па позлаћеног
ланца за сат нуди пет форинти ономе
ко пронађе ту његову драгу успомену.
Напослетку, уредништво обавештава јавност да „претплата на ’Панчевац’ за целу годину још увек траје”.
Ј. Филиповић
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ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

НА КОРЗОУ, У ПОТРАЗИ ЗА СРЕЋОМ
У Панчеву тренутно
8.647 особа на бироу
Град издвојио 32
милиона за смањење
незапослености
Велико интересовање
за преко 200 радних
места
Укупно 41 послодавац понудио
је више од 200 слободних радних места на Сајму запошљавања који је одржан у среду,
18. априла, на Корзоу, у организацији панчевачке филијале Националне службе за запошљавање и Града Панчева.
Чињеница да само на територији нашег града тренутно
има преко 8.600 незапослених,
објашњава без много сувишних
речи гужву која се у среду током
преподнева могла приметити
у Ули ци вој во де Живо ји на
Мишића. Присутне су на отварању сајма поздравили Саша
Павлов, градоначелник, Даније ла Лон чар, пред сед ни ца
Јужнобанатског управног округа, и Ђорђе Лукач, директор
панчевачке филијале НСЗ-а.
На догађају се окупио велики
број Панчеваца и Панчевки
који су решили да окушају своју срећу обилазећи штандове
предузећа са истакнутим слобод ним рад ним мести ма и
понудама за обављање стручне
и летње праксе.
Пекар, лекар, апотекар...
Овогодишња понуда послова
на сајму била је заиста разнолика: од личних и финансијских услуга, преко услуга обезбеђења, производње и прераде
дрвене грађе, до угоститељства,
осигурања, обраде метала, туризма, информационих технологи ја, трго ви не и соци јал не
заштите.
Прилику да дођу до посла,
имали су конобари, кувари, продавци, рецепционери, књиговође, посластичари, виљушкари сти, рад ни ци обез бе ђе ња,
ауто-механичари, дипломирани правници, пројектанти, програмери, возачи, васпитачи и
многи други, а у понуди је било
и пет радних места за особе са
инвалидитетом.

Према речима Миленка Чучковића, већника задуженог за
рад, запошљавање и социјална
питања, Сајам запошљавања је
прва од укуп но осам мера
активне политике запошљавањa
пред ви ђе них ово го ди шњим
Локалним акционим планом.
– Упркос свим досадашњим
немалим напорима, на подручју Панчева и даље постоји велики број незапослених. Град је
ове године определио преко 32

шљавање, као и за подршку почетницима у бизнису – нагласио је
Чучковић.
Он је рекао и то да је ове године настављена реализација програма „НИС – прва шанса” започета лани, додавши да је током
2017. захваљујући мерама које је
спроводила локална самоуправа
радно ангажовано 370 особа.
Прегажени временом
У панчевачкој филијали НСЗа кажу да се све већи број посло-

ближно 19.000 на 16.600. Оно
што посебно забрињава, јесте
чињеница да је међу незапосленима с територије Панчева, њих преко 3.000 неквалификовано. Такође, 4.250 особа
има завршену само средњу школу. Са вишом школом имамо
489, а с високом 643 особе. Ова
статистика нам говори да је
главни проблем великог броја
незапослених тај што немају
квалификације и знања који би

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

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

СВАКЕ СУБОТЕ
Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

Двеста шанси за животни преокрет
милиона динара за реализацију
Локалног акционог плана за запошљавање. На основу тог документа предвиђена је стручна пракса за људе који су завршили средњу или вишу школу или факултет, која ће трајати од шест до
дванаест месеци. У плану су,
затим, и јавни радови за теже
запошљиве категорије људи – за
инвалиде, потом за људе који су
завршили школу, а старости су
до тридесет или преко педесет
година, као и за особе које су
пред пензијом. Реализоваћемо и
студентску летњу праксу, тако да
ће одређени број студената имати могућност да преко лета ради
и стекне искуство у струци. У
плану је и опремање кабинета за
дуално образовање у панчевачким средњим школама, а издвојили смо и средства за самозапо-

даваца сваке године укључује
у Сајам запошљавања, јер у
томе виде једноставан и брз
начин да пронађу потребне раднике. Додатно их мотивише то
што на располагању имају и
бес плат ну про фе си о нал ну
селек ци ју при ли ком избо ра
кандидата, као и могућност
коришћења финансијских олакшица при запошљавању.
Како је истакао Ђорђе Лукач,
директор панчевачке филијале НСЗ-а, од прошлогодишњег
сајма до данас, тј. за протеклих дванаест месеци, број Панчеваца и Панчевки који су на
бироу смањио се за око 1.250.
– Сада је на нашој евиденцији 8.647 особа из Панчева.
Када је реч о територији јужног
Баната, број незапослених се
за годину дана смањио с при-

им повећали шансе за запошљавање. С друге стране, имамо и људе чије је професије
прегазило време и које не одговарају потребама савременог
тржи шта. Кад то узме мо у
обзир, јасно је зашто чак 5.540
наших суграђана тражи посао
дуже од четири, пет или шест
година – рекао је Лукач.
Према његовим речима, НСЗ
и локална самоуправа покушавају тим људима да изађу у
сусрет реализујући програме
преквалификације и доквалификације. За све оне који можда
нису имали среће на сајму у
Панчеву, важна вест гласи да
ће иста манифестација бити
одржана следеће среде, 25. априла, од 11 до 13 сати, у просторијама Месне заједнице у Ковачици.
Д. Кожан

Делимо карте за представу „Пасивно пушење”
ације и проблемима као што су
приступање Европској унији,
тероризам, миграције.
Представа на комичан начин
разрађује тему интегрисања
малих земаља као што је Србија у наднационалне организације као што је Европска унија. Није реч само о још једној
комедији, већ о сатиричној фарси која носи једну велику запитаност о слободи стварања соп-

ствених циљева у време глобализације, која инсистира на
маси. Главно питање које представа поставља јесте живимо
ли своје снове или неке подмет ну те. Да ли неко дру ги
пуши, а ми се само трујемо
његовим димом?
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 20. априла, у 11
сати, наградићемо са по две
карте за представу „Пасивно

пушење”, које могу преузети
на билетарници Културног центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60
дина ра у Теле нор мре жи и
38,64 динара у мт:с мрежи.
М. М. В.

БУДИТЕ У МУЗЕЈУ

Позив за љубитеље селфија
Народни музеј Панчево позива љубитеље селфија да се придру же ства ра њу изло жбе
„Будите у музеју” која ће бити
отво ре на 19. маја у окви ру
„Ноћи музеја”. Своје селфије
с путо ва ња, инте ре сант них
места или значајних тренутака можете послати на „Фејсбук”, „Твитер” или „Инстаграм” профиле Народног музеја Панчево до 10. маја.
Селфи се сматра потомком
аутопортрета. Себе су сликали чуве ни умет ни ци, попут
Рембранта, Ван Гога, Егона
Шилеа, Миле не Павло вић
Барили, Оље Ивањицки, Стефана Тенецког. Први пут је

Завод „Панчевац”
први у свему

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

На сцени Културног центра у
уторак, 24. априла, од 19.30,
биће изве де на пред ста ва
„Пасивно пушење”.
Комедија „Пасивно пушење”
– сценска прича о професору из
Београда, оцу који ћерки у Француској носи сарму, и о свему што
га је снашло на париском аеродрому у судару с бирократијом
– метафорично говори о апсурдима савремене политичке ситу-

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

забе ле жен фото-апа ра том
1839. године, а 2013. године
нашао је своје место у „Оксфордском речнику”.
Публика ће путем изложбе
моћи да сазна историјат селфија, разлику између аутопор-

трета и селфија, његове врсте
и подврсте, друштвену, културолошку и психолошку димензију, о томе који део популације највише прави селфије,
али и о томе у којим земљама
и којим ситуацијама су они

законом забрањени због опасности којима се излаже аутор
селфија, као и о другим занимљивостима што прате овај,
последњих година општеприхваћен феномен.
М. М. В.

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

радним данима 7–14

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

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

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
У цен тру Панчева
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”, који
се од самог отварања
истакао по квалитету
услуга, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је
да на једном месту
одговори на све захтеве из
области целокупне стоматологије, па се стога све ве ћи
број Панчевки и Панчеваца одлучује управо за по сету овом цен тру, ко јим ру -

ко во ди др Ђорђе Николић.
Због великог интересовања наших суграђана, у „Никоденту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у
оквиру којих стоматолошке услуге постају доступне свима. Искористите ову прилику и закажите преглед путем телефона 064/21-75-056.
Ова савремена и модерно опремљена ординација налази се
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

ПЕТРУ ЈОЈИЋУ ОДГОВОРИЛА МИНИСТАРКА МИХАЈЛОВИЋ

Град Панчево –
заштитник породице

„СРБИЈА ВОЗ” КОНТАКТИРАО С ГРАДОМ

Поводом Међународног дана
породице, 15. маја, Градска
организација Српског покрета
Двери предложила је локалној
само у пра ви Гра да Пан че ва
доношење породичне декларације. Најављени су разговори
са свим одборничким групама
у локалном парламенту, јер
„сматрамо да је интерес свих
да подрже мере за бољи живот
свих грађана наше општине”.
У писаном облику навели су
следеће: треба имати у виду
следеће више него поразне и
забрињавајуће чињенице: у прошлој, 2017. години у Србији се
родило најмање беба у претходних сто година; број становника Србије за десет година смањен је за 385.000; годишње у Србији нестане општина средње величине од 35.000
до 40.000 становника; просечна породица у Србији има само

једно дете; просечна старост
становништва у нашој земљи
константно расте – у 2017. износила је 42,9 година; просечна
старост мајке приликом рођења првог детета је тридесет
година; прошле године у Србији је склопљено хиљаду бракова мање него 2016. године; статистички гледано, умиремо од
многих болести које се могу
спречити и које су последица
нездравих начина живота; породица је основна јединица друштва, која има право на заштиту државе и друштва.
Породична декларација коју,
према мишљењу Двери, треба
да донесе Скупштина града
Панчева, јесте „основни документ локалне породичне политике којим се извршна власт
обавезује да ће штитити породицу као основну јединицу друштва”.

КОНЦЕПТ
Председник Републике Србије Александар Вучић разговарао
је с представницима ККР-а, водеће светске инвестиционе
компанијe и већинског власника „Јунајтед групе”, кабловског оператера који послује у Србији. Они су га обавестили о
намери да у следећих пет година уложе још 293 милиона
евра у нашој земљи.
– Поздрављам вашу одлуку. Задовољан сам бројем људи
који запошљавате и то је велики допринос нашој економији.
Увек ћете имати нашу подршку, упркос јасном неслагању с
начином на који на својим каналима представљате Србију –
истакао је председник Вучић.
(Информација РТВ „Пинк”, 17. април)
***
Изјаве америчког председника Трампа да је нападом на
Сирију испуњена мисија и да је задат смртоносни ударац
Асадовој способности да сиријска војска користи хемијско
оружје, немају основа. Напад на сиријска постројења за производњу хемијског оружја није постигао већину циљева и
неће застрашити председника Асада.
(Информација агенције „Бета” о обавештајним
проценама Израела, 17. април)
***
Задњих дана много је активан Тони Блер, који је, могло би се
помислити, заувек нестао. Тражи да „Сирија буде кажњена”.
Он је раније већ „казнио” Југославију и Ирак, па је за њега
кажњавање изгледа страст.
(Амбасадор Русије Александар Чепурин, „Твитер”,
15. април)
***
Новинарство је можда најопаснији посао у Русији. Максим
Бородин, новинар који је истраживао погибију руских плаћеника у Сирији, преминуо је у болници од тешких повреда
које је задобио након што је под још неразјашњеним околностима пао с балкона на петом спрату зграде у којој је живео.
(Из прилога српске редакције Би-Би-Сија, 17. април)
***
Полиција у Пироту ухапсила је А. В., рођеног 1988, због
постојања основа сумње да је починио кривично дело наношење тешке телесне повреде. Сумња се да је он 16. априла у
раним јутарњим часовима позвао 24-годишњег мушкарца и
потом се одвезао с њим до насеља Присјан у Пироту. Тамо
му је маказама за резање воћа одсекао мали прст на руци.
Највероватнији мотив за то је дуг који повређени није вратио.
(Из саопштења Министарства унутрашњих послова,
17. април)
***
Бивши играч „Барселоне” Ривалдо, који је 2002. године напустио тај клуб и прешао у „Милан”, изјавио је да је недавни
пораз „Барсе” од „Роме” и њено испадање из Лиге шампиона
добра ствар за фудбал. Он је подсетио да се још један велики
клуб, „Реал”, једва спасао од испадања, захваљујући пеналу
који му је досуђен у последњем минуту и додао да су та два
догађаја показала да „Барса” и „Реал” нису једине две екипе
на свету.
(Из прилога спортске редакције интернет портала Б92,
17. април)

С расположивим
средствима није
могућ већи обим
саобраћаја
Неопходно учешће
локалних самоуправа
Народни посланик из нашег
града Петар Јојић (СРС) поставио је 22. марта посланичко
питање које се односи на укидање саобраћања „БГ воза” на
линији Београд–Панчево и обрнуто. Упутио га је на адресу
Зоране Михајловић, потпредседнице Владе РС и министарке грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
Она му је одговорила, па
овом приликом преносимо
делове текста испод ког је њен
потпис.
Без примедби на ред вожње
Зорана Михајловић каже да
„Република Србија улаже велике напоре да заједно са железничким превозником подигне ниво квалитета услуге и обезбеди најбољи могући превоз
путника, а нарочито након
реконструкције железничке
инфраструктуре, када је могуће осетити праве ефекте улагања”.
– Конкретно, на релацији
Вршац – Панчево – Београд
Дунав – Панчево – Вршац планиран је саобраћај пет пари
возова, а на релацији Зрењанин – Панчево – Београд Дунав
– Панчево – Зрењанин два пара
возова, тако да је грађанима
Панчева омогућен превоз до
Београда са седам полазака.
Саобраћај возова из система
„Беовоз” престао је да се примењује 2010, када је успостављен саобраћај возова из система „БГ воз”, који је организован у оквиру граница територије града Београда, што у конкретном случају представља станица Овча, а продужење релације саобраћаја возова изван
границе територије града је
једино могуће уз сагласност
Града Београда, који је наручилац услуге превоза градске
железнице. Битно је напоменути да су представници Јужнобанатског управног округа и
Града Панчева контактирани

од стране „Србија воза” у више
наврата током 2016. и 2017.
године, а потом позивани на
састанке на тему реда вожње и
суфинансирања превоза путника железницом, зато што „Србија воз” с расположивим средствима није могао да планира
већи обим саобраћаја – навела
је Зорана Михајловић.
Она је додала да „већи број
полазака возова захтева додатна финансијска средства”, а да
је с обзиром на расположива
једина реална могућност за унапређење превоза учешће локалних самоуправа у финансирању превоза железницом, „уколико је то у интересу њихових
грађана”.
– У циљу да ред вожње
2017/2018. године буде пројектован у складу с потребама
грађана, „Србија воз” је у марту 2017. упутио дописе свим
начелницима управних округа, а затим су на ту тему одржани састанци како би се утврдило да ли постоји заинтересованост локалних самоуправа да узму учешће у планирању и суфинансирању превоза
путника железницом. Представници локалних самоуправа с подручја Јужнобанатског
управног округа, као ни начелник округа нису доставили
одговор на поменуту тему. На

састанку представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
локалних самоуправа и „Србија воза”, који су били заказивани и одржавани на тему: ред
вожње и обавезе јавног превоза, исти нису изнели примедбе
на пројектовани нацрт реда
вожње 2017/2018 – написала
је потпредседница Владе.
Симулација
Зорана Михајловић је подвукла да је „у више наврата представницима Града Панчева
предлагано да постигну договор с Градом Београдом о
могућем продужењу линије
возова из система ’БГ воз’ до/од
станице Панчево Војловица,
чиме би се обезбедила квалитетнија понуда превоза железницом”.
– Последњи састанак на ту
тему одржан је 6. децембра
2017. Присуствовали су му
представници Града Београда,
Града Панчева и „Србија воза”.
На основу закључака са састанка, Град Панчево је доставио
предлог организације саобраћаја возова који је од стране
„Србија воза” прослеђен управљачу инфраструктуре „Инфраструктура железнице Србије”,
како би се извршила симулација реда вожње. У складу с

расположивим материјалним
обезбеђењем и потребом да се
ред вожње из система „БГ воза”
задржи по пројектованом материјалу, преложен је ред вожње
који се може реализовати у
постојећим условима одвијања саобраћаја. Ред вожње и
оквирна цена коштања воза
прослеђени су Граду Панчеву
дописом од 12. фебруара 2018.
У наредном периоду очекујемо изјашњавање Панчева и Београда – поручила је Зорана
Михајловић.
Она је закључила да „уколико градови Панчево и Београд
усагласе комерцијалне услове
у вези са продужењем линија
возова из система ’БГ воз’, а
Град Панчево буде заинтересован да се укључи у финансирање превоза путника железницом и преузме надокнаду
дела трошкова за саобраћај
возова, ’Србија воз’ ће предузети потребне мере и активности да се захтев за успостављање саобраћаја возова до станице Панчево Војловица и обратно реализује”.
На крају, Зорана Михајловић је написала да ће министарство које води „у оквиру
својих надлежности учинити
све како би се унапредио транспорт, водећи рачуна о квалитету живота грађана”.

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Лични интереси или незрелост
Локално руководство покрета
„Доста је било” поводом последњих збивања у тој организацији одржало је у својим просторијама конференцију за новинаре 16. априла.
– Пово дом јав них исту па
појединаца и ширења дезинформација желимо да својим
суграђанима и свима који су
нам пружали подршку у нашој
борби за остваривање циљева
зацртаних у програму и начели ма ДЈБ пору чи мо да се
Општински одбор ДЈБ Панчево труди да својим радом и
поступцима оправда поверење
које је добио од грађана, и то у
ситуацији када су појединци,
водећи се личним интересима
или својом незрелошћу, покушали да обесхрабре нашу даљу
борбу за постављене циљеве –
рекла је Милена Пушеља.

Она је додала да је на седници општинског одбора ДЈБ
13. априла донета одлука да се
јавност упозна с тим да је предат редован годишњи финансијски извештај за период од
11. маја до 31. децембра и да

га сви могу видети на сајту
Агенције за борбу против корупције: http://www.acas.rs/acasPublic/pretragaFinanskijskihlzvestaja.htm.
– Тамо се види на који начин
је трошен новац пореских обве-

зника од стране ГГ „Доста је
било”. У периоду од 1. јануара
до 10. маја прошле године одговорно лице ГГ био је Дејан Јовановић, који је након промене
овлашћеног лица имао законску обавезу да преда новчана
средства с текућег рачуна, и то
око 160.000 динара, као и документацију о утрошеним средствима новом одговорном лицу.
Избегао је ту обавезу и та средства су већим делом ненаменски трошена, јер је покушао да
утрошак средстава оправда рачунима за лизинг сопственог возила. Надамо се да ће Агенција за
борбу против корупције решити ту ситуацију – казала је Милена Пушеља.
Она је новинарима дала и
допис који је упућен Агенцији.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Изабрано ново руководство
На изборној скупштини ГО ЛСВ,
11. априла, изабрано је ново руководство Градског одбора. Председник је Данаил Вучковски, а
потпредседници су Ружа Драговић и Миодраг Лукић. Функцију председника Извршног одбора у наредном периоду обавља-

ће Милан Радивојев. Лигаши
обавештавају грађане да ће сваког уторка од 18 до 20 сати
њихова канцеларија бити отворена за све становнике Панчева који имају потребу да се
обрате руководству Градског
одбора, са својим проблемима

или предлозима. Према речима новог председника ГО Данаила Вучковског, Лига социјалдемократа Војводине наставиће и у предстојећем периоду
да се истрајно залаже за грађанске вредности и бољи положај Војводине.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 20. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА О НЕМАЧКОЈ ФАБРИЦИ КОЈА ДОЛАЗИ У ПАНЧЕВО

РАДЕ ЗА „ВОЛВО”, „АУДИ”
И „МЕРЦЕДЕС”
Први пут после готово
четрдесет година да неки
страни инвеститор долази
у Панчево
У наредна два месеца
треба да буде расписан
конкурс за првих сто
шездесеторо људи који
ће радити у тој фабрици
Градоначелник Панчева Саша Павлов
изјавио је 13. априла на отварању нове
зграде Прекршајног суда да први корак
у изградњи зграде немачке фабрике
„Цет-Еф” (ZF) из Фридрихсхафена,
која је најавила да ће инвестирати у
нашем граду, у новој индустријској
зони, треба да буде издавање градске
грађевинске дозволе. Према његовим
речима, то би требало да буде завршено до 21. јуна.
Он је додао да у наредна два месеца треба да буде расписан конкурс за
првих сто шездесеторо људи који ће
радити у тој фабрици. Рекао је да је
предвиђено да у њој ради петсто шездесеторо људи.
– У првој фази требало би да се та
фабри ка про сти ре на 26.000
квадратних метара. Први радници ће

У ЧЕТВРТАК И ПОНЕДЕЉАК

Измене режима саобраћаја
у центру града
бити упућени на вишемесечну обуку
у Србији, као и у Немачкој и другим
земљама у којима постоје погони „ЦетЕфа” широм Европе, а почетком фебруара идуће године почеће да отпремају из Панчева нове производе. Што се
тиче тога шта је производни асортиман немачке фабрике, могу да кажем
да они испоручују електронске и електричне делове за ауто-индустрију. Већ

ДО НЕДЕЉЕ, 22. АПРИЛА

Велика акција саобраћајне
полиције
Припадници Саобраћајне полиције
спровешће од 16. до 22. априла акцију појачане контроле брзине кретања
возила. Ова контрола возача биће обављена у свим државама чланицама
организације ТИСПОЛ (Мрежа саобраћајних полиција Европе) и обухватиће 28 држава које су чланице
Европске уније, као и Србију, Швајцарску, Норвешку и Грузију.
Управа Саобраћајне полиције МУП-а
Србије, која води ову акцију код нас,
најавила је да ће сваки возач који
прекорачи дозвољену брзину бити заустављен и након тога подврнут алкотестирању. Контролисаће се и јесу ли
возач и путници у возилу везали сигурносне појасеве.
Истовремено ће бити реализована
и акција „Speed Marathon”, која се
такође спроводи на путевима у свим
државама чланицама ТИСПОЛ-а. Она
ће обухватити мерење брзине на нај-

важнијим путним правцима непрекидно у трајању од 24 сата – од 18.
априла у 6 сати до 19. априла у 6
сати.
У том периоду биће ангажовани сви
расположиви уређаји за мерење брзине које саобраћајна полиција има, а
на деоници ауто-пута Шид–Шимановци биће мерена и просечна брзина кретања возила.
Током прошлогодишње акције „Speed
Marathon” на европским путевима су
за 24 сата откривена укупно 151.073
прекршаја прекорачења брзине, од чега
је 2.895 регистровано у Србији. Резултати досадашњих анализа показали су
да је сваки трећи саобраћајни прекршај у Републици Србији прекорачење
дозвољене брзине кретања возила. Истовремено, утврђено је да је пребрза
вожња била доминантан фактор у готово половини саобраћајних незгода с
погинулим лицима.
М. Г.

сарађују с „Волвом”, „Аудијем” и „Мерцедесом” – истакао је Павлов.
Он је рекао да је ово први пут после
готово четрдесет година да неки страни инвеститор долази у Панчево. Додао
је да су разлози за то постојање готове и комплетно инфраструктурно опремљене индустријске зоне у нашем граду, као и исправна политика председника наше државе Александра
Вучића, која је фокусирана на привлачење страних инвеститора. Захваљујући томе су се, према његовим
речима, поклопили понуда Панчева
и захтеви немачког инвеститора.
Подсећамо, градска власт у Панчеву
недавно је уступила немачкој фабрици
10,8 хектара грађевинског земљишта у
северној индустријској зони (на путу
Панчево–Јабука) без накнаде. Таква
одлука је образложена тиме да ће „Цет-Еф” у првој фази инвестирати у изградњу панчевачке фабрике 85 милиона
евра и запослити више од 500 радника.
Идуће године биће инвестирано још 40
милиона евра, 2020. године још 25
милиона, а годину дана касније 20
милиона евра.
М. Глигорић

У четвртак, 19. априла, и у понедељак, 23. априла, неке улице у центру града биће затворене за саобраћај од 10 до 13 сати због прославе
Дана Војске Србије.
Градска управа је саопштила да се
то односи на улице: Војводе Радомира Путника и Трг слободе (у делу од
Карађорђеве до Војводе Петра Бојовића), Максима Горког (у делу од
Улице др Светислава Касапиновића

до Улице војводе Радомира Путника), Жарка Зрењанина (у делу од Улице др Светислава Касапиновића до
Улице војводе Радомира Путника),
Војводе Петра Бојовића (у делу од
Улице др Светислава Касапиновића
до Улице војводе Радомира Путника), Генерала Петра Арачића и Димитрија Туцовића (у делу од Улице војводе Радомира Путника до Улице
браће Јовановић).
М. Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗОНСКЕ СМОТРЕ

Петоро одлази на
покрајинско такмичење
Након Зонске смотре рецитатора,
која је одржана крајем марта у Ковину, на наредно такмичење пласирало се четворо ученика основних школа и једна ученица средње школе из
Панчева.
Покрајинска смотра биће одржана од 20. до 22. априла у Сечњу и на
њој ће учествовати Андреа Холок из
ОШ „Братство–јединство” Панчево
(ментор Марина Хриб), Дуња Топал

из ОШ „4. октобар” Глогоњ (ментор
Драган Димитријевић), Матеја Гуран
из ОШ „Братство–јединство” Панчево (ментор Марија Анушић) и
Михајло Грујић из ОШ „Бранко Радичевић” Панчево (ментор Весна
Михајлов). Из категорије старијих
ученика такмичиће се гимназијалка Милица Гајић (ментор Невена
Стефановић).
М. М. В.

НАША АНКЕТА
ЧИТАТЕ ЛИ „ПАНЧЕВАЦ”?

Огласи значајан сегмент

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА АНСАМБЛА „КОЛО”

Будућност традиције
Ф. СРДИЋ

Х. РОВЧАНИН

Недељни лист „Панчевац” је у петак,
13. априла, напунио 149 година. Од
настанка листа до данас драстично
су се промениле друштвене околности и сам град Панчево. Новинари
скоро век и по бележе збивања у
нашем граду и насељеним местима и
информишу грађане о темама које су
везане за њихов свакодневни живот.
Један од разлога за његову дуготрајност је управо то поверење које је
добио од локалног становништва.
Питали смо наше суграђане да ли
они читају „Панчевац”, које теме их
највише занимају и шта би у листу
могло да се унапреди.
Концертом у препуној дворани Културног центра Панчева у петак, 13.
априла, Ансамбл народних игара и
песама „Коло” обележио је свој седамдесети рођендан.
Ансамбл „Коло” седам деценија
чува наслеђе, традицију и културу
српског народа, а и на својеврстан
начин чини везу између прошлости и
будућности.
– Седамдесет година постојања је
велики успех, али то је тек почетак.

Ми смо окренути ономе што долази
и идемо му у сусрет, увек свесни да
оно што смо очували има смисла само
ако од њега можемо да створимо
нешто ново, нешто што ће комуницирати с људима на нивоу који превазилази разлике у годинама, пореклу или националној припадности –
поручио је Владимир Декић, директор Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”.
М. М. В.

ФАНИ СРДИЋ, пензионерка:
– Читала сам га редовно док ми је
вид био добар, а сада не видим ни на
једно око. Супруг ми понекад чита
вести. Мислим да би требало да се
пише више о неким основним стварима у нашем граду које су битне за
суграђане, а мало мање о неким неважним темама.
ХУСЕИН РОВЧАНИН, пензионер:
– Раније сам стално читао, а сада
сам старији па слабије купујем „Пан-

Ђ. МИЋИЋ

М. ВЕЛИЧКОВИЋ

чевац”. Увек ме је занимало шта се
деша ва у Пан че ву и око ли ни, по
месним заједницама у насељеним
местима и, наравно, нешто из спорта. Раније су новине изгледале другачије, као и саме вести. Био је то други систем и време које је и мени и
људима које познајем много драже
него ово сада.
ЂУРА МИЋИЋ, хемијски лаборант у
пензији:
– У последње време га читам због
огласа. То ме највише занима, а у
њему могу да пронађем све што ме
занима. Наравно, прелистам и остале стране да видим шта се дешава у
нашем граду.
МИЛОВАН ВЕЛИЧКОВИЋ, пољопривредник:
– Не читам „Панчевац” јер у њему
не могу да пронађем оне информације које мене занимају. Највише ме
интересују привреда и пољопривреда,
али сада се о томе слабије пише. Сматрам да би ради саме едукације становништва требало да буде више вести
из тих области, јер би то помогло да
се људи задрже у јужном Банату.

С. МАНАСИЋ

З. ЂУКИЋ

СНЕЖАНА МАНАСИЋ, сликарка:
– Увек га прелистам када одем код
своје мајке. С обзиром на то да се бавим
уметношћу, највише ме занима та рубрика и сматрам да је сасвим солидна. Има
простора да се побољша. На пример, ја
бих волела да се више пише о локалним уметницима, јер у нашем граду
има доста креативних људи који се баве
различитим врстама уметности. Такође бих волела да видим више истраживачких текстова у области политике,
као и више тема о образовању.
ЗОРАНА ЂУКИЋ, медицинска сестра:
– Не купујем редовно „Панчевац”.
Мислим да сам га купила последњи
пут када сам тражила стан за изнајмљивање. Иначе не купујем штампане
новине, већ читам само електронске.
То ми је лакше, јер преко апликација
могу лако прочитати вести која ме интересује. Друго, мислим да су генерално
све новине изгубиле на квалитету, јер
нас константно бомбардују шундом и
црном хроником. Додуше, тога има и
на интернету, али барем не плаћаш да
читаш свакакве вести.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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„ЕКО ТАМИШ” – НОВИ ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД

ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА КРАЈЕМ ГОДИНЕ
Нови тренинзи за
развој локалних
микропредузећа
Вредност пројекта
скоро милион евра

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Зечји трн
Зечји трн (Ononis spinosa
L.) још једна је самоникла
врста из фамилије махунарки. У нашем народу је познат
под називима гладиш, гладишевина, гладушац, бодеж,
вучји трн, иглица, краљевска салата, милотрн, рупни
трнић. Латински назив односно назив рода води порекло из грчког језика – „онос”,
што значи магарац; назив
врсте води порекло од латинске речи „спиносус”, што
значи трновит. Зечји трн је
више го ди шњи, раз гра нат
полу жбун који расте на
сувом, запуштеном земљишту као зељаста, отпорна и
вео ма бодљи ка ва биљ на
врста. Корен зечјег трна је
веома снажан и добро укорењен у земљишту. Стабло
му је усправно и бодљикаво, високо 50–70 цм, у доњем
делу одрвенело. Листови су
с кратком дршком или седећи, доњи трочлани, а горњи, нарочито у цветном региону, прости. Лисни залисци
су велики, јајасти и обавијају стабло. Цветови су појединачни, лептирасти, најчешће црвенкасте, ружичасте
или љубичасте боје. Цветови се налазе у пазуху листова и граде гроздасте цвасти.
Биљка цвета од јуна до септембра. Плод је издужена
маху на, јаја стог обли ка,
покривена меким длакама
и жлездама, и обично садржи једно семе. Као самоникла биљка, распрострањен
је по целој Европи, западној
Азији и северној Африци.
Зечји трн се најчешће налази на ливадама, на запуште-

корена при сушењу је 3 : 1.
Осушен корен је тврд, жилав,
дебљине око два центиметра, сивосмеђе боје, влакнастог прелома, са сржним зрацима који се ексцентрично
шире. Мириса нема, а укуса
је сладуњавог, мало опорог
и наљутог. Пакује се у јутане вреће или кутије и чува
на сувом и промајном месту
заштићен од инсеката који
га нападају због скроба.
Осушен корен зечјег трна
(Ononidis radix) – прописује
Југословенска фармакопеја
IV. Ова дрога према хемијском саставу садржи тритерпенске сапонозиде (због чега
корен делује диуретично),
флавоноиде (нарочито изофлавонски гликозид ононин), тритерпенски дериват
онокол, мало етарског уља,
танине, смоле и др. Улази у
састав разних чајева који
појачавају
излу чива ње
мокраће. Делује као благ диуретик, који не дражи бубреге. Састојак је чаја за чишћење, чаја за појачано лучење
жучи, чајева за мокрење, уролошких чајева и чаја против
реуматизма. У Институту за
проучавање лековитог биља
„Др Јосиф Панчић” користи
се за израду већег броја чајева, као што су чај бр. 12 – за
ублажавање тегоба код камена у бубрегу; чај бр. 14 –
увин чај; чај бр. 46 – увенол
или чај код упале мокраћних канала; чај бр. 54 – БЦ
или чај за бољу циркулацију
и чај бр. 85 – чај код бактерија за децу и труднице. У
народној медицини се користи за ублажавање тегоба код

Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа одржала је у петак, 13. априла, конференцију за локалне
медије, на којој су представљени досадашњи резултати, али
и планиране активности у оквиру пројекта „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод”, који
финансира ЕУ у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње између Румуније и Србије. О пројекту су говорили Марко Ћулибрк, директор РПК Јужнобанатског управног округа, Љиљана Коневски
из Покрета горана и центра
волонтера Панчево и Делиоара Барбу, директорка Асоцијације за развој туризма жупаније Тимиш из Темишвара.
Пројекат „Еко Тамиш – нови
туристички производ” започет
је сре ди ном 2017. годи не с
циљем да унапређењем квалитета туристичке услуге и развоја нове туристичке понуде
допринесе економском и социјалном развоју у долини реке
Тамиш, која протиче кроз читав
Банат.
На пројекту сарађују четири
партнера, од којих је Покрет
гора на и цен тар волон те ра
носилац пројекта, Регионална
привредна комора у Панчеву
је партнер у Србији, док су у
Румунији партнери организације цивилног друштва из Темишвара – Асоцијација за промоцију туризма и развоја на
Тамишу и Асоцијација „Милтонија”. Њихови задаци су организовање радионица, семинара и округлих столова како би

се што више грађана едуковало о значају водених површина, пре свега Тамиша, о биљном и животињском свету те
реке и његовом очувању, као и
уређење приобаља ради омогућавања боравка туриста уз
реку Тамиш.
Један од специфичних циљева пројекта „Еко Тамиш – нови
туристички производ” односи
се на јачање капацитета заинтересованих страна у туризму
да одговоре на захтеве и растуће потребе туриста и посетилаца туристичких места на
овом подручју. На конференцији коју је организовала РПК
Јужнобанатског управног округа директор Марко Ћулибрк
представио је досад реализоване тренинге, али и обуке које
тек предстоје.
– Привредна комора Србије
– Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа носилац је активности
организације тренинга са српске стране. Тренинзи које реализујемо су интерактивни и
укључују вежбе и примере из
стварног живота, а засновани
су на најбољим међународним

праксама и широком спектру
знања стручњака из различитих области, као што су комуникација у туризму, промоциони алати, концепт туристичког производа и извори финансирања – рекао је Ћулибрк.
До сада су организована два
тренинга – за аниматоре у туризму (Ковачица) и за представни ке локал них само у пра ва
(Кова чи ца и Зре ња нин), а
наредни тренинг, о промоцији
локалног микробизниса, биће
реализован у три града: Ковачици, Панчеву и Зрењанину.
Биће одржан и тренинг о пратећим делатностима у туризму
(транспорт, здравствена заштита, безбедност и др.).
Присутнима се у име румунских партнера обратила Делиоара Барбу, директорка Асоцијације за промоцију туризма и
развој из Темишвара, која је
говорила о припреми румунских партнера за реализацију
тренинга, како би након њиховог одржавања могли да се организују планирани заједнички
тренинзи обеју страна током
лета. Она је најавила представљање овог пројекта на сајму

туризма у Араду од 19. до 22.
априла.
Испред водећег партнера,
Покрета горана и центра волонтера Панчево, говорила је председница Љиљана Коневски.
– Могу да кажем да ми као
лидери имамо активности које
се ослањају на другог румунског партнера, „Милтонију”.
Наше активности подразумевају оспособљавање локалног
становништва дуж реке Тамиш
за туризам, као и постављање
мобилијара који ће унапредити туризам у овој области –
рекла је Љиљана Коневски.
Она је објаснила да партнер из Румуније има ту исту
активност. Предвиђене су и
еколошке бициклистичке стазе тамо где је то могуће, како
би људи могли актив но да
бораве уз реку (пецају и посматрају птице).
– Одрживост овог пројекта
је у томе што ћемо едуковати
локално становништво да туризам заживи. Имаћемо оспособљене људе, који ће моћи да
угосте велики број туриста. То
ће унапредити туризам на реци
– истакла је Љиљана Коневски.
Пројекат „Еко Тамиш – нови
туристички производ” пружа
шансу различитим власницима капитала у сектору туризма, са обе стране границе, да
активно учествују у процесу
подизања нивоа знања и вештина које ће им омогућити да у
што већој мери иско ри сте
потенцијал реке Тамиш за унапређење социоекономског развоја Баната.
Из пројекта је произашао и
штампани материјал о местима на реци Тамиш која се могу
посетити и локацијама где се
могу посматрати птице, а биће
урађена и мапа бициклистичких стаза. Све информације о
пројекту могу се пронаћи на
сајту www.eco-tamis.com.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

О мушко-женским односима
У дворани „Аполо” Дома омладине у четвртак, 12. априла,
одр жа но је књи жев но вече
поводом представљања нове
књиге Зорана Т. Поповића „Ситно, калуђерски”, која садржи
афо ри зме о мушкар ци ма и
женама. О новој књизи је говорио његов колега сатиричар
Александар Чотрић, који је
заједно са Александром Баљком вршио одабир афоризама.
– Нова књига је јако занимљива. Александар Чотрић је
прихватио моју стратегију да не
треба писати само о политици,
јер ми мали људи имамо исувише проблема који нас окружују да бисмо се бавили високом политиком. Ми можемо да
направимо живот лепшим, тако
да сам ја почео још 1997. године да пишем дечје афоризме, а
касније и о многим другим ства-

рима. Тежим ка универзалности, па су неки афоризми који
су написани и пре двадесет година и даље актуелни – рекао је
Зоран Т. Поповић.
Он је додао да на књижевним вечерима теме о мушко-

-женским односима увек имају добар пријем код публике.
– Тешко је правити одабир
Зоранових афоризама, јер он
има изузетно много добрих, па
је из тог обиља тешко одредити оне који би ушли у књигу а

да то не буде превелики број.
Заиста је било право задовољство и ја сам се у том процесу
од срца смејао. Није било ниједне књиге до сада којој сам се
ја више пута осмехнуо и понекад сам се питао да ли је са
мном све у реду – рекао је
шаљиво Александар Чотрић.
Он је нагласио да је Зоран Т.
Поповић направио једну изузетну књигу о тешкој и незахвалној теми – о односима међу
половима.
– То је веома клизав терен и
постоји опасност да се пређе
осетљива граница баналности,
вулгарности или мизогиније.
Зоран то није учинио ни у једном свом афоризму и мислим
да ће и читаоци осетити исту
ту радост и задовољство као и
ја док сам је читао у рукопису
– истакао је Чотрић.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ЂОРЂА СОКОЛОВСКОГ
ним мести ма, утри на ма,
покрај путева и на сувим
сунчаним теренима. Због све
веће потражње у појединим
државама отпочето је његово гајење. Ипак, у пракси се
и даље корен ове врсте сакупља у јесен (септембар и
октобар) или у рано пролеће (март и април), када је
земља влажна и погодна за
њего во вађе ње. Изва ђе ни
корен се очисти, опере и
исече по дужини на мање
делове, а потом суши на сунцу или у сушници на температури 45–50 степени Целзијуса. Однос свежег и сувог

гихта и реуматизма. У Русији се корен ове биљке у великој мери упо тре бља ва за
лечење хемороида. Ипак,
дрога зечјег трна се не препоручује код отока (едема)
који су последица ослабљене функције бубрега или
срца. Припрема чаја од корена зечјег трна је једноставна. Једну кафену кашичицу
уситњеног корена зечјег трна
прелити са 200 мл хладне
воде, крат ко про ку ва ти,
поклопити и после петнаест
минута процедити. Пије се
два до три пута дневно по
шоља чаја.

Објекти који зраче тишином
Изложба слика Ђорђа Соколовског, уметника из Београда, отворена је у уторак, 10.
априла, у Галерији савремене
уметности.
Дела су настала комбиновањем ланеног уља, гара, земље и
разних материјала који се користе у грађевинарству и индустрији, које је уметник већином наносио на платно, али и
на металне и дрвене плоче.
– Занима ме однос реалног
и нереалног, који је на граници метафизичког. Та граница
је можда тема мојих слика –
рекао је Соколовски.

Он своје слике дуго ствара,
развија их, надограђује, досликава, а често и пресликава ако

није постигнут задовољавајући
ниво контемплативне снаге.
– Због тога оне добијају и
субјективну и реалну тежину
која се преноси на метафизички ниво доживљаја присутности. Великом масом материје
подсликаних слојева и топлим
тоновима ниског тоналитета
који избијају из доњих наноса
покушавам да у реалном просто ру посма тра ча ство рим
објекте који зраче узнемирујућом тишином – закључио је
аутор.
Ђорђе Соколовски је рођен
1963. године у Београду. Факул-

тет ликовних уметности у Београду завршио је 1995. године
у класи професора Живојина
Туринског. Постдипломске студије завршио је 1999. године
на истом факултету, код професора Слободана Роксандића. Члан је УЛУС-а од 1996.
године, са статусом самосталног уметника.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ У ПАНЧЕВУ

ЧУВАЈМО РЕКЕ ОД ПЛАСТИЧНОГ
ОТПАДА
Централна
манифестација биће
одржана у Омољици
Светски дан планете Земље обележава се 48 година, сваког 22.
априла, у више од 150 земаља
широм света, с циљем да се становништво упозори на стање
планете на којој живимо. Организатори током кампање сваке
године стављају акценат на један
од горућих проблема који незаустављиво уништавају екосистем. Овог пута као један од
највећих загађивача издвојена
је пластика, јер су многобројна
светска истраживања потврдила да огромне количине пластичне амбалаже и предмета од
пластике које човек баца у реке,
језера, баре и мора имају драматичан утицај на животну средину.
Нагомилавање пластичног
отпада штетно утиче на екосистем и доводи до масовног тровања, повреда и угинућа морских и речних животиња дављењем пластичним кесама, боцама и другим одбаченим пластичним отпадом.
Град Панчево кроз активности ресора за екологију и заштиту животне средине годинама
улаже напоре како у едукацију
грађана, тако и у санирање последица загађивања, посебно када
је реч о правилном одлагању
пластичног амбалажног отпада.
Једна од најважнијих активности је еколошко описмењавање
деце и младих, односно стицање корисних еколошких навика путем различитих акција, као
што је, на пример, „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”.
Захваљујући тој активности,
коју заједнички спроводе Град-

НАГРАДА НИС-у

Друштвено одговорни

ска управа Панчева – Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Хигијена” и ЈКП
„Зеленило”, ученици свих основних и средњих школа у Панчеву прикупљају амбалажни отпад
и одлажу га у наменске контејнере. Град Панчево на крају
сваког циклуса, односно на крају сваке школске године, а поводом Светског дана животне средине, већ четири године награђује једнодневном екскурзијом
шко лу која саку пи нај ви ше
отпада.
Секретаријат за заштиту
животне средине је у оквиру
овогодишњег обележавања Дана
планете Земље расписао ликовни конкурс на тему „Шума чиста
– блиста”. Позване су све панчевачке основне школе да се
масовно одазову, а аутори најлепших цртежа биће у прилици

да бораве на Чардаку један дан.
За најуспешније ликовне ствараоце Секретаријат ће организовати радионицу која ће бити
посвећена начинима одлагања
пластичног отпада и очувању
природе и водотокова.
Локална самоуправа Панчева
придаје овом проблему посебан
значај и преко суфинансирања
пројеката и пројеката-манифестација удружења грађана, а на
основу конкурса из области екологије. Тако су у протеклом периоду финансијски подржани пројекти удружења грађана чија је
реализација, поред осталог, подразумевала и чишћење Тамиша
и Поњавице од пластичног отпада. Такође, Град Панчево ће и
ове године, реализацијом активности Секретаријата за привреду и економски развој и Секретаријата за заштиту животне сре-

дине Градске управе, дванаести
пут заредом обележити Дан Дунава и девету годину заредом организовати „Еко-регату Тамиш”, а
једна од главних еколошких
акција је управо чишћење приобаља река од нагомиланог пластичног отпада.
Поред свега наведеног, а поводом Светског дана пла нете
Земље, ЈКП „Зеленило” ће, у
сарадњи с Градском управом,
спровести занимљиву акцију на
омољичком тргу, испред ОШ
„Доситеј Обрадовић”. За децу
ће бити приређено предавање о
црвенолисној букви, о њеној старости и њеним посебностима, а
сви ученици трећег разреда те
школе, за које је и организована едукација, на поклон ће добити бојанке и мајице с мотивом
тог заштићеног дрвета које краси центар Омољице.

ТРИБИНА О ЗДРАВЉУ

Штетност наргила
Завод за јавно здравље приредиће трибину о штетности наргила у уторак, 24. априла, у 11
сати. Ова појава је последњих
година, како у Србији, тако и у
нашем граду, веома популарна и велики број наших суграђана, нарочито представника
млађе популације, конзумира
наргиле. Стога ће стручњаци
панчевачког завода у сарадњи
са Институтом за јавно здравље „Др Милан Јова но вић
Батут” у малој сали Градске
управе одржати јавну расправу на тему „Да ли знате колико су наргиле штетне?”, са идејом да Панчевце, здравствене

и просветне раднике, власнике наргила барова и све заинтересоване информишу о штетности ове навике.
Тог дана биће представљени
резултати рада стручног тима
Завода на превенцији употребе
дувана у Јужнобанатском управном округу и јавност ће бити
упозната с националним истраживањем о конзумирању дувана
на територији Републике Србије
– реч је о популацији младих
између тринаест и петнаест година. Поред тога, др Љиљана Килибарда из Канцеларије за превенцију пушења Института за јавно
здравље Србије говориће о јав-

ноздравственим аспектима употребе наргила.
За добијање ужитка конзумирања наргиле неопходно је користити посебне врсте дувана, а ароматичност се добија његовим
мешањем с различитим укусима
меда, меласе или сувог воћа. Вреди истаћи да Закон о заштити
становништва од изложености
дуванском диму третира наргиле исто као и остале производе за
пушење и на њих се односе исте
одредбе које су прописане за цигарете. Светска здравствена организација је упозорила да је једна
доза наргиле сразмерна пушењу
чак двадесет цигарета, то јест

целе једне пакле. Досадашња
истраживања показују штетни
утицај наргиле на здравље људи,
а највише на плућа и мозак, поготово ако се узима често. Последице по здравље произлазе из
токсичних ефеката дима дувана
и карбон-моноксида, који је присутан код пушења наргиле у много већој количини од оне која се
апсорбује пушењем обичне цигарете, док се количина бензена у
мокраћи удвостручује. Излагање
бензену знатно подиже ризик оболевања од леукемије. Такође, количина карбон-моноксида у даху
пушача наргиле два и по пута је
већа него код пушача цигарета.

Компанија НИС добила је
престижну награду „Капетан
Миша Анастасијевић” за најбољу компанију у оквиру корпо ра тив не одго вор но сти у
Србији. На свечаности одржаној прошле недеље у просторијама Матице српске у
Новом Саду статуету и признање у име компаније НИС
при мио је Улрих Пебал,
директор Функције за HSE.
У образложењу комисије
стоји да је НИС у 2017. години остао један од водећих
инвеститора у Србији и да
своју лидерску позицију темељи на увођењу и имплементацији модерних технологија, сталним иновацијама у
свим бизнис сег мен ти ма,
повећању оперативне ефикасности, одговорности према
животној средини и заштити
здра вља и без бед но сти на

раду. Такође, НИС је водећи
социјални инвеститор у Србији и улаже у друштвено одговорне пројекте, подршку младим талентима, унапређење
услова образовања, промоцију науке, културе, уметности
и спорта, као и филантропскe
акцијe које доприносе општем
бољитку.
Ове годи не је доде ље но
укупно 25 награда „Капетан
Миша Анастасијевић” за нају спе шни је при вред ни ке и
компаније у Србији. Реч је о
признању које се традиционално уручује најуспешнијим
институцијама, појединцима
и предузетницима у јужнобач ком реги о ну, у окви ру
манифестације „Пут ка врху”,
чији је циљ да подстакне и
афирмише предузетништво у
Србији.

ЕКОЛОШКИ ФОТО-КОНКУРС

Пластика и ми
Завод за јавно здравље Панчево расписао је осму годину
заредом фото-конкурс „Објекти вом кроз свет око нас”,
посве ћен Свет ском дану
зашти те живот не сре ди не.
Иде ја је да се про мо ви шу
зашти та и уна пре ђи ва ње
животне средине, а тема овогодишњег такмичења је „Од
пластике до фантастике”. Према речима организатора, овогодишња тема је прилагођена идеји да се фотографијама прикаже проблем загађи-

www.zjzpa.org.rs.
или
www.fotoss.org. Више информација о фото-конкурсу, пријавама и пропозицијама могуће је добити на сајту Завода
за јавно здравље Панчево.
Према речима организатора, планирана је и изложба
фотографија које буду пристигле на фото-конкурс на
којима се огледа и позитиван и негативан аспект животне средине Србије и утицај
човека на природу. Како наводе у свом позиву, циљ је да се

вања животне средине пластиком. Моћ природе, њена
лепота, али и њено разарање
треба да буду у фокусу фотографа. Фотографије треба да
садрже лепоте и вредности
природе које се морају сачувати и да представе јавности
како пластика у нашем окруже њу нару ша ва при род ни
склад – угрожава животну средину и здравље људи.
Конкурс се реализује под
покровитељством Фото-савеза
Срби је и Секретаријата за
заштиту животне средине града Панчева, а отворен је до 8.
маја. Право учешћа имају сви
фотографи с радовима начињеним у Србији. Фотографије
се могу доставити на CD-у,
DVD-у или имејлом на адресу

јавност запита следеће: ако
носимо пластично одело и
пластика је наша храна, да
ли смо пластични и ми? Истичу да је важно покре ну ти
акције које треба да пробуде
свест грађана о потреби деловања појединца и друштва на
квалитет живота и здравље у
целини.
Сама изложба биће организована у два сегмента: фотографије младих до шеснаест
година и фотографије одраслих аутора.

ПОДРШКА ШВЕДСКЕ ВЛАДЕ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА

Индустрија мора да се прилагоди новим стандардима
У Привредној комори Србије
прошле недеље је представљен
пројекат „Имплементација
Директиве о индустријским емисијама у Србији”. Реч је о програму који спроводи Министарство заштите животне средине
у сарадњи с Центром за чистију
производњу
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, уз финансиј ску подр шку Кра ље ви не
Шведске, а циљ је да се у нашој
земљи доследно примене све
одред бе које регу ли шу ову
област заштите животне средине. Према речима струке,
ово је по свим параметрима
најзахтевнија и најкомплекснија директива ЕУ и обухвата скоро све области привреде, нарочито енергетику, металску и хемијску индустрију и
пољопривреду, односно пре-

храмбену индустрију. Одредбе морају да се примене у укупно 227 постројења и 93 фарме
у Србији.
Оно што представља проблем, јесте неодговорно понашање привредних субјеката у
Србији, јер нарочито индустриј-

ски сектор избегава да се укључи у процес имплементације.
Наиме, надлежни у републици истичу да власници фирми
нису доставили податке који
су неопходни да би се донео
план имплементације Директиве о индустријским емисијама, а напомињу да од израде
тих планова зависи успех преговарања и отварања Поглавља
27. Како се могло чути на овом
стручном скупу, уколико се
индустријски сектор благовремено не прилагоди светским
стандардима производње из
аспекта заштите животне средине, изгубиће битку у глобалној тржишној утакмици. Стога
је Мини стар ство зашти те
животне средине поново упутило позив привредницима да
се одазову и доставе потребне
податке.

Пројекат „Имплементација
Директиве о индустријским
емисијама у Србији” наставак
је подр шке коју Кра ље ви на
Шведска пружа Србији у спровођењу програма интегрисаних
дозвола и трајаће до 2020. године, а укупна вредност прве и
друге фазе износи 2,3 милиона евра. Да подсетимо, само
током последње четири године Шведска је Србији доделила 12 милиона евра за пројекте у области животне средине.
Циљ покретања овог програма
јесте да српска привреда постане конкурентнија на међународном тржишту, али и здравија и еколошки чистија. Поред
тога, имплементација горенаведене директиве омогућиће
ефикаснију производњу и отварање нових развојних перспектива.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Х РАНА З А Д У ШУ

ПРЕДАВАЊЕ О ИСХРАНИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Захвалност

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА САЛАТУ С ТРАВЊАКА

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас је,
поготово у појединим животним ситу а ци ја ма, осе тио
навалу захвалности према
некоме или нечему. Скоро
по правилу, захвални смо
што нас је мимоишла нека
незгода, или што нисмо јако
повређени, или што нисмо
превише платили... С друге
стране, захвалност усмеравамо ка другим особама, уз
уверење да исто треба да
нам стиже од њих, јер смо
дали, ура ди ли или рекли
нешто што ствара осећај да
нам је неко постао дужник
и да треба да нам буде вечно захвалан за доброту и
разумевање које смо показали.
Стални пратилац захвалности је емотивни дуг који
осећамо према некоме и ма
шта да ура ди мо, неће мо
бити довољно захвални „за
сва добра” која су учињена
нама и због нас. Такав дуг
прати и емотивна уцена и
улога жртве коју поједини
усавршавају током живота,
држећи нас у клопци у којој
све што чини мо личи на
незахвалност и игнорисање
њихове велике жртве ради
нашег добра.
Научени смо да захвалност може мо „изме ри ти”
нечим што доби ја мо или
дајемо. Тада узвишено и племенито осећање доводимо у
раван материјалног и мерљи вог коли чи ном нече га
чиме плаћамо свој емотивни дуг према некоме. Понекад би нам било и лакше да
платимо своју слободу од

сталне потребе да изражавамо захвалност некоме, и
то углавном због нечега што
нисмо ни тражили, већ је
та особа подразумевала да
ће нас усрећити ако доживимо или имамо то нешто.
Међутим, захвалност има
и облик који нас усрећује,
чини бољим особама и не
ства ра емо тив не зам ке и
дуго ве. Када схватимо да
смо једи ни узрок сво је
(не)среће, захвалност почиње да извире спонтано из
нас и да својом снагом разваљује окове које нам намеће свакодневна рутина. Умеће да посма тра мо свет и
саме себе из перспективе
љубави и захвалности није
лако достићи, али је могуће
сталним свесним усмеравањем пажње на све што можемо, имамо и јесмо, а подразумевамо да ће бити наше и
у нама заувек.
Љубав и захвалност имају
способност да се увећавају
невероватном брзином, да
прелазе из свог домаћина
путем осмеха и племенитих
побуда и да „заразе” друге с
којима смо блиски и делимо животни пут. Често делује и на сасвим непознате
људе, који нису „заузети”
жртвеним играма доживотне захвалности. И сами се
осетимо веома пријатно уз
потпуне странце, који освајају свет својом љубазношћу
и бескрајно су захвални на
сит ни ца ма који ма ми не
придајемо пажњу. Захваљују ћи таквим „стран ци ма”
постајемо свесни свих благослова које нам пружа боравак у телу и времену проведеном на овој животној вртешци.
Бити у клопци захвалности или уживати у њеном
стварању – одлука је, као и
увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Предматурска
организација

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мала и велика матура симболично уводе младе у свет
одраслих. Зато је матурантима толико битно да се обуку,
улепшају и среде као да су
одрасли људи. Матурско вече
представља спој велике среће, стрепње и ишчекивања за
младе, док се код родитеља
јављају неверица да су им
деца тако брзо порасла, понос,
али и брига око великог трошка за организовање дугоочекиване вечери.
Поред одеће и обуће, који
се бирају с посебном пажњом,
и девојкама и младићима је
веома битно да им лице и коса
буду сређени као никад до
тада. Стога треба благовремено започети припреме како
би се на време урадио хигијенски третман лица и одстранили митесери и акне. То је
први корак. Потом треба

мислити о коси. Ако девојке
желе промену боје, праменове или било какво нијансирање, не треба да чекају дан
уочи матуре, већ ваља да код
фризера оду раније.
Све оста ле козме тич ке
услуге треба заказати на време, јер тих дана слави много
матураната и термини у салонима се брзо попуне. Улепшавање ноктију гелом можете заказати и недељу дана
пре мату ре, јер ће нок ти
изгледати прелепо и након
више дана, а избећи ћете нервозу и гужву. Депилација се
ради такође неколико дана
раније како би се кожа умирила. Педикир гел-лаком или
обичним лаком урадите бар
недељу дана раније, не остављајте све за крај.
На дан матуре треба да оставите време само за фризуру и
шминку. Ако те две услуге
радите у различитим салонима, прво треба да урадите
фризуру, а потом шминку,
како се пудер не би скинуо са
ивица лица приликом прања
косе. Такође, битно је да се
истуширате пре одласка код
шминкера, јер ћете у противном скинути пудер с врата.
Поред добре организације, најбитније је да на матурско вече понесете са собом
сјајно расположење и да уживате у својој младости и у
тренуцима који се доживе
само једном у животу.

Пролећно чишћење је
у току – помозимо
јетри да обави тај
посао
Хлорофил из зеленог
лишћа магнет
за токсине
Чини се да је мало који део
наше планете у данашње време остао незагађен. Токсини се
у мањој или већој мери налазе
у ваздуху, води, земљишту, а
самим тим и у храни коју конзумирамо. У Србији је овај проблем постао посебно изражен
након бомбардовања, а када је
Панчево у питању, не треба
трошити много речи – хемијска индустрија је одавно учинила своје.
Наравно, невоље с нашом
исхраном не завршавају се овде,
јер још нисмо споменули адитиве, вештачке боје, конзервансе, шеће ре и засла ђи ва че,
нездраве масти, појачиваче укуса и разно друго смеће упакова но у при влач на пако ва ња
наших омиљених прехрамбених производа, који нас маме
с рафова супермаркета. Ако
слику употпунимо конзумирањем цигарета и алкохола, недовољним боравком у природи,
недо стат ком сна и вишком
стреса, добићемо изморен организам слабог имунитета и плодно тле за бројне хроничне болести. А управо ово је опис у коме
се многи од нас, нажалост, препознају.
Чаробно решење
Но ово није још једна застрашујућа прича о последицама
наших нездра вих нави ка.
Напротив – ово је списак корисних и лако примењивих савета који ће нам помоћи да се
хранимо здравије, а да притом
не потрошимо брдо новца и
времена на припрему оброка.
Као што се може наслутити,
неопходне састојке за овакву
чаролију можемо пронаћи где
другде, него у природи.
– Наука је одавно доказала
да су узрок свих болести човека управо отрови, било да их
он сам уно си, било да они
настају током метаболичких
про це са или као после ди ца
различитих психичких стања.
Када наш организам доживи
пре ве ли ку инток си ка ци ју,
обично се то најпре испољи у
виду неке алергијe. Тако нам
тело заправо сигнализира да
му је потребна детоксикација,
односно ослобађање од нагомиланих отрова – објаснио је
Милан Николић, дипломирани нутрициониста и дијететичар, на предавању о пролећном чишћењу организма одржаном у среду, 11. априла, у
Градској библиотеци.
Глав ни орган заду жен за
детоксикацију у нашем телу,
уз бубреге, јесте јетра, а пролеће је управо време када она
прави велико спремање организма. Наравно, природа подржава овај процес, стављајући
нашој јетри на располагање
обиље биљака које ће јој помоћи у том обимном послу.
Знакови крај пута
Те лековите и, у ово доба године, драгоцене травке су свуда
око нас: у пиљарама и на пијаци се неке од њих могу пронаћи по врло приступачним ценама, а има их чак и на сваком
травњаку и ливади, па их можемо обезбедити и бесплатно.
Ипак, често их у пролазу не
примећујемо, а велики број

Страну
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Кожан

људи чак и не зна колико су
оне корисне.
– Најзначајнији фактор за
детоксикацију је хлорофил, кога
највише има у зеленом лишћу.
Хлорофил сакупља токсине из
нашег орга ни зма и, што је
посебно важно, „пакује” их на
одговарајући начин како би се
они потом изба ци ли пре ко
нашег система за излучивање.
Свакодневним конзумирањем
биљака које садрже значајне
количине хлорофила, ми помажемо нашој јетри да боље и
ефикасније ради свој посао –
објаснио је Милан Николић.
Он је нагласио да је за исхрану најбоље користити што млађе листове зелених биљака, без
жила и стабљика, и то у сировом облику, односно – без кувања, будући да биљке припремањем на високим температурама губе корисна својства. Од
листова би требало правити
свеже салате, смутије или цеђене сокове.
Међу биљкама које свакако
треба да се нађу на трпези ових
дана свакако су коприва, мишјакиња, јагорчевина, сремуш,
влашац, лучац, зеље и боквица.
Коприва је одличан детоксификатор, врло моћна и нутритивно значајна биљка, богата
минералима и гвожђем. У традиционалној медицини препоручује се као храна људима који
пате од алергија, уз то чисти
крв, лечи бубрежне болести и
реуму, а користе је и жене које
имају проблема с хормонима.
Дивљи оброк
По пољима и шумарцима у облику великих зелених тепиха у
дијаметру од неколико центиметара до неколико метара расте
мишјакиња, биљка која остаје
зелена током целе године, чак
и под снегом. Има је на сваком
травњаку и немогуће је не приметити је, јер ниједна биљка не
расте у толиком распону.
Одличан је састојак сваке
„дивље” салате, јер има благи
укус који подсећа на млади
кукуруз, а садржи велики број
различитих витамина и минерала. Чини здравијима јетру,
бубреге и плућа, а може се
користити и споља, као облога
за мање инфекције коже.
– У ово доба године бере се и
јагорчевина, која је пребогата
витамином Ц. Примера ради, у
100 грама лимуна има 50 милиграма витамина Ц, док у истој
количини јагорчевине има шест
пута више тог витамина. На
пијацама се сада може наћи и
сремуш, који успева у планин-

Велико спремање може да почне
ским крајевима и познат је и
под називима дивљи лук или
медвеђи лук. Природни је антибиотик, јачи чак и од белог
лука, одличан против патогених бактерија, вируса грипа и
гљивичних инфекција. Користи се код исцрпљености, малаксалости, различитих цревних
инфекција и сматрају га најбољим леком против артериосклерозе. У детокс салати свакако
би требало да се нађу и влашац, лучац, броћ, киселица и
зеље – истакао је Николић.
Грицкање цвећа
Када је реч о биљкама чији се
цветови једу, Николић препоручује љубичицу, чији пигменти јачају крвне судове главе,
али су и одлични детоксификатори, те маслачак и белу раду.
Познато је да се маслачак може
јести цео. Лист садржи више
бета каротена од шаргарепе и
има три пута више калијума од
осталог лиснатог поврћа. Сама
биљка је одличан чистач и диуретик, а у традиционалној меди-

цини препоручује се чак и код
појаве тумора и циста.
Поред свих набројаних биљака, када се говори о детоксикацији, не треба заборавити ни
на боквицу, која стиже у марту
и бере се све до октобра. Посебно је богата гвожђем, калијумом, калцијумом, провитамином А и витаминима Ц и К.
Делује антибиотски и користи
се против кашља, астме, пробавних сметњи, пролива, учесталог мокрења и разних упала коже и слузокоже.
Уколико већ не користите
неке од набројаних биљака у
свакодневној исхрани, сада је
право време да обрадујете свој
организам неком укусном салатом или свеже цеђеним соком.
Спојте лепо и корисно и крените сами у потрагу за овим
здравим травкама – боравак у
природи и физичка активност
уз здраву исхрану савршена су
комбинација на којој ће вам
сва ка ћели ја у телу бити
захвална.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Лиснате погачице са
сиром
Рецепт за савршено недељно поподне: направите ове фине и топле погачице, ушушкајте се у омиљену фотељу
и уживајте уз добру књигу. Пријатно!
Састојци: 500 грама меког брашна,
25 грама свежег квасца, једна кашичица соли, 2,5 децилитра млека, једно јаје, 150 грама маргарина, 150
грама сира, сусам и јаје за премазивање.
Припрема: Квасац размутити у пола
шоље топлог млека, додати кашичицу
шећера и брашна, поклопити и оставити да испуни шољу.
Измешати брашно, со, припремљени квасац, додати јаје и с
топлим млеком замесити средње меко тесто. Развити кору, премазати трећином фила од умућеног маргарина и сира, преклопити као
лиснато тесто и оставити да се одмара 20–30 минута на собној температури. Поступак поновити још два пута, а четврти пут развити
кору дебљине један центиметар и модлицом вадити погачице. Премазати умућеним јајетом, посути сусамом и пећи око 20 минута у
рерни претходно загрејаној на 220 степени.
Преостале крајеве теста само наслагати један преко другог (да би
тесто остало лиснато, не треба га месити), развити танко кору, премазати јајетом и посути сусамом. Исећи на трачице ширине један
центиметар, спирално увити, поређати на плех и испећи. Грицкати
док је још топло.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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СМОТРА У ЦРВЕНОМ КРСТУ ВОЈВОДИНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ШТА ПАНЧЕВЦИ ЗНАЈУ О ЗДРАВЉУ
Наши представници –
Горана Видекањић и
Вук Голубовић

У овом забавном, емотивном и сензуалном роману
пратимо Валерију у њеном
емо ци о нал ном тор на ду.
Управо је објавила роман и
плаши се критике. Разводи
се од Адријана и није јој лако.
Не зна да ли је у вези с Виктором. Ту су и њене другарице које чине величанствену четворку. Лола не зна шта
да ради са Серхиом. Осећа
се усамљено. Кармен се бори
да схвати Борху, свог дечка
и нека да шњег коле гу. А
Нереа се сваког јутра буди с
мучнином.
И поред сличности са чувеном серијом „Секс и град”,
серијал о Валерији је по много чему аутентичан. Валерија има властити карактер и
веома је стварна. У овој причи не постоје принцезе ни

Одлично се показали
и омладинци
и подмладак
Победници градског квиза „Шта
знаш о здрављу” одржаног 27.
и 28. марта у Црвеном крсту
Панчево – Горана Видекањић,
ученица Медицинске школе
„Стевица Јовановић”, с менторком проф. Светланом Живанов, и Вук Голубовић, ученик
ОШ „Доситеј Обрадовић” из
Омо љи це, чији је мен тор
наставница Ивана Насковић
Словић – представљали су наш
град на истоименој покрајинској смотри знања, одржаној у
среду, 12. априла, у Новом Саду.
Смотру је у амфи те атру
Спортског и пословног центра
Војводина организовао покрајински Црвени крст, а повод за
ову манифестацију било је обележавање 7. априла – Светског
дана здравља. Као што смо већ
писали, Светска здравствена
организација (СЗО) одлучила је
да тај дан ове године обележи
кампањом која се тиче важности универзалне здравствене
покривености и одвија се под
слоганом „Здравље за све”.
– Као и сваке године, смотра
је организована с циљем промоције здравих стилова живота међу младима и она представља део редовних активности Црвеног крста. Своје знање
је у Новом Саду представило
око шезде сет побед ни ка и
победница са општинских такмичења организација Црвеног
крста с територије целе покра-

„Валерија у огледалу”
Елисабет Бенавент

Исправни ставови су оквир сваке добре
јине. Они су били подељени у Црвеног крста Војводине „Раздве категорије: пет екипа уче- вој и здравље адолесцената”,
ника седмог и осмог разреда па су се и питања о којима је
такмичило се у категорији под- подмладак дискутовао тицала
млатка, а четири екипе ђака из раста и развоја адолесцената,
првог и другог разреда средње развојно-психолошких проблешколе надметало се у катего- ма, исхране, коже у адолесценрији омладине. Смотра је била цији и личне хигијене адолеревијалног карактера, па није сцената. У категорији омладибило победника, али су Пан- не такмичари и такмичарке
чевци, као и обично, показали говорили су о поремећајима у
одлично знање. Уз све то, добро исхрани, повредама и превенсу се и забавили у друштву сво- цији повреда, употреби психојих вршњака, те из Новог Сада ак тив них суп стан ци, ХИВ
носе прегршт лепих утисака – инфекцији, контрацепцији, као
рекла је Јелена Трифуновић, и о здрављу зуба.
струч на сарад ни ца Црве ног
– Испитивање учесника спрокрста Панчево за здравствено- ведено је у виду решавања прак-васпитну делатност.
тичних задатака, давања тачних
Млади су се за такмичење одговора на питања с више понупри пре ма ли из при руч ни ка ђених одговора и игре асоција-

приче
ција. У холу СПЦ Војводина
организовани су и едукативнокреативни пунктови на којима
су млади могли да науче нешто
више о самој организацији и
активностима Црвеног крста –
рекла је Јелена Трифуновић.
Поред такмичара, смотри је
присуствовала и бројна публика,
па су тако нашим представницима подршку пружали њихови
суграђани, учесници квиза у Панчеву, који су се издвојили својим
знањем: Бојана Крстић из ОШ
„Мика Антић”, која се припремала с наставницом Златом Јовановић, и Ненад Василчин, ученик Економско-трговинске школе „Паја Маргановић”, с наставницом Аном Дангубић.
Д. Кожан

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Стрељачка дружина опет у врху
Наш град је прошлог викенда
уго стио нај бо ље стрел це из
покрајине, јер је Стрељачка
дружина „Панчево 1813” била
организатор Првенства Војводине по Ц-програму у гађању
из серијске ваздушне пушке.
Учествовало је 120 стрелаца из
четрнаест клубова.
Екипа јуниора из нашег града освојила је друго место, а
пуцали су Александар Павловић (333 круга), Ђорђе Јовчевић (359) и Алекса Ракоњац
(362 круга), који је заузео четврто место у појединачној конкуренцији, иако је још пионир.
Тим јуниорки је такође зарадио сребрно одличје, а чиниле
су га Ивана Виславски (345),
Анастасија Грујоски (344) и
Теодора Кондић (348 кругова).

Сребрно одличје зарадио је
и тим сениора у саставу: Ђорђе
Јовчевић (361), Габријел Даутовић (363) и Далибор Павловић (367 кругова). Екипа сениорки СД-а „Панчево 1813” освојила је треће место, а пуцале су
Анастасија Грујоски (340), Бојана Нико лић (348) и Ива на
Виславски (349 кругова).
Запажени су били и: Стефан
Рађеновић, Бојана Николић,
Снежана Фодор, Александар
Павловић, Јован Павлица и
Драгутин Димитријевић. Сви
панчевачки стрелци стекли су
право да наступе на Првенству
Србије, 28. и 29. априла, у Горњем Милановцу.
У исто време Дејан Пешић
се надметао на међународном
турниру „Меморијал Иштван

Пољанац” у Београду. Он је у
основном мечу са 620,9 кругова, са 60 дијабола, освојио друго место, да би у финалу завршио као четврти, изгубивши
медаљу за само 0,1 круг.
За њега је ово такмичење
било припремно пред одлазак
у Плзен на међународни турнир који се одржава од 2. до 7.
маја, на којем ће наступити с
ваздушном и малокалибарском
пушком у саставу сениорске
репрезентације Србије.
На првен ству Срби је по Б-програму кадет Алекса Ракоњац се с 590 кру го ва пла си рао на три на е сто место у
гађа њу из стан дард не вазду шне пушке, пости гав ши свој
лич ни рекорд.
А. Ж.

јунакиње, већ само жене од
крви и меса које траже свој
пут док деле живот и пустоловине. Ауторкин стил је врло
лаган и забаван, читаоцу се
чини да слуша о догодовштинама дугогодишњег пријатеља и бива потпуно увучен у причу, поистовећујући
се с јунакињама.

Два читаоца који до среде, 25. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „С
којом серијом бисте ви поистоветили ваш живот?”, наградићемо по једним примерком књиге „Валерија у огледалу” Елисабет
Бенавент. 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

„Ако ти тако желиш”
Бринa Комбa
Када се погледа са стране,
Камила води савршен живот:
удата је за мушкарца из добре
породице, успешна је у послу,
има двоје деце, живи у елегантној кући недалеко од
Версајског дворца. Међутим,
њен брак је запао у ћорсокак. Када јој, сасвим неочекивано, први мушкарац због
којег јој је срце заи гра ло
пошаље поруку, она се препушта бујици страсти.
Стивен живи између своје
две књижаре у Паризу и Лондону и никада није престао
да је воли. Камила користи
пословна путовања у Лондон
да би се поново виђала с њим,
али напослетку реши да стави тачку на њихову везу.
Неколико месеци касније
добија рукопис романа на
чијим је страницама испричана њихова прича: од првог
погледа до последњег пољуп-

ца. Али књига је недовршена и на Камили је да изабере крај.

Два читаоца који до среде, 25. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како
бисте се осећали да неко напише књигу о вама?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Ако ти тако желиш” Бринa
Комбa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ „11. АПРИЛ”

Одлични ветерани
У Београду је прошлог викенда одржан међународни пливачки митинг за ветеране, на
којем је учествовало 90 такмичара из 22 клуба из: Грчке,
Румуније, БиХ, Македоније и
Србије. Чланови ПК-а Спарта

из нашег града, које је предводио тренер Ненад Јовић, постигли су запажене резултате.
Гордана Крстић је освојила
златне медаље у групи пливачица од 55 до 59 година на 50
м леђно, 50 м прсно и 50 м

кра ул. Ило на Крстић Апро
победила је на 50 м леђно и 50
м краул у конкуренцији такмичарки од 50 до 54 године, а
у истој кате го ри ји пли ва ча
Здравко Радић зарадио је сребро на 100 м краул.
А. Ж.

Уздисање за топлим
оброком
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас за ким уздишете у тишини. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један
примерак књиге „Уздах у тишини” Силе и Ролфа Берјлинда
за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„У тишини најчешће уздишем за топлим оброком и
регресом који нам по закону
следују, ал’ их никако нема
на видику.” 062/2137...
„За Душановим закоником,
оним где секу руке за крађу.
Да је трајао, ја бих сад возила мој аутомобил.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање коме највише верују. Они
ће освојити по један примерак књиге „Крвава земља”
Џоа Аберкромбија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Па политичарима, брате!”
063/2442...
„Верујем искључиво свом
стомаку.” 063/8434...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У НАШЕМ ГРАДУ

Оптужница за
убиство на Содари

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВА ЗГРАДА
ПРЕКРШАЈНОГ СУДА

После готово пет месеци,
колико је прошло од трагичног прошлогодишњег догађаја на Содари, када је ухапшен С. Р. (50) због основане
сумње да је ударцем ножем
убио невен ча ну супру гу
Биља ну Мија то вић (30),

Више јавно тужилаштво у
Панчеву подигло је оптужницу против њега. Портпарол
тужилаштва Славица Бубњевић Црвени поводом тога је
дала следећу изјаву за „Панчевац”:
– Више јавно тужилаштво
је подигло оптужницу против С. Р. (50) због оправдане
сумње да је извршио кривично дело убиство. Сумња се
да је 21. новембра прошле
године у изнајмљеном стану
на Содари лишио живота своју ванбрачну супругу из Панче ва Биља ну Мија то вић,

рођену 1987. године. Тужилаштво је у оптужници предложило да се С. Р. продужи
притвор по два основа. Прво,
да не би поновио кривично
дело, с обзиром на то да је
три пута до сада осуђиван,
између осталог и за кривична дела са
еле мен ти ма
наси ља. По
другом основу, због начина извршења
и
тежи не
последица
кривичног
дела које је
дове ло
до
узне ми ре ња
јавности, као
и зато што је за то кривично
дело предвиђена затворска
казна преко десет година.
Портпаролка Вишег јавног
тужилаштва додала је да је у
току процес потврђивања ове
оптужнице. То значи да оптужени и његови адвокати имају рок од осам дана током
којег треба да доставе свој
одговор на оптужницу, а Веће
судија Вишег суда у Панчеву након тога мора да одлучи за петнаест дана да ли
опту жни ца може да буде
потврђена, или треба да се
врати на допуну истраге.

НОВИНА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ

Могу да расписују
награде
У недавно усвојеним Изменама и допунама Закона о
полици ји пред ви ђе на је
могућност да МУП расписује

обавештења неопходна и проналажења несталих лица. Расписивање награде може се
објавити у медијима или на

Простире се на
површини од 1.000
метара квадратних и
улепшала је део
града у коме се
налази
Њеним отварањем ће
бити омогућено да
запослени у
Прекршајном суду,
који су међу
најефикаснијима у
Србији по
постигнутим
резултатима, буду
још бољи
После мно го годи на током
којих је седамнаест судија и
четрдесет петоро запослених у
панчевачком Прекршајном суду
радило у лошим условима, у
скученом простору, на површини од 216 квадратних метара у стамбеној згради, у две
смене, недавно се за њих све
променило набоље.
У петак, 13. априла, Нела
Кубуровић, министарка правде у Влади Србије, свечано је
отворила нову зграду Прекршајног суда, која се налази на
раскрсници улица Милке Марковић и Стевана Шупљикца,
поред Основне школе „Исидора Секу лић”. Отва ра њу тог
објекта, који се простире на
1.000 метара квадратних, присуствовали су градоначелник
Панчева Саша Павлов и председница панчевачког Прекршајног суда Љиљана Кошутић.
Радови на изградњи нове зграде почели су фебруара 2017. и

Министарка правде (десно) и председница Прекршајног суда у Панчеву
завршени су на време, почетком ове године. Њихова вредност је износила готово 96 милиона динара, а занимљиво је да
су новац за то фактички обезбедили запослени у Прекршајном суду ефикасном наплатом
казни и преусмеравањем новца у републички буџет.
Нова зграда Прекршајног суда
има 32 просторије, а приликом
пројектовања и подизања тог
објекта водило се рачуна да
прилаз њему буде доступан старијим особама и лицима са
инвалидитетом. На самом улазу је постављена рампа, на улазима у канцеларије нема прагова, а тоалети су такође прилагођени инвалидним особама.

ЗА МЕСЕЦ ДАНА И НОВИ ЗАТВОР

награ де за гра ђа не који
помогну својим информацијама полицији у откривању
и хватању криминалаца.
То је прецизирано у члану
83, у коме пише: „Полиција
јавно расписује награду за дато
обавештење у циљу откривања и хапшења починилаца
кривичних дела са тежим
последицама, разрешења других случајева када су таква

неки други начин, а право на
награду неће имати лице које
је дало обавештење којим
полиција већ располаже, или
ако се тим обавештењем није
постигао циљ због којег је расписана награда. На награде
немају право полицајци ни
чланови њихових породица,
а о начину расписивања награде ће одлучивати министар
унутрашњих послова”.

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ
СРБИЈЕ

Спречене три
трагедије

Независни полицијски синдикат Србије похвалио је београдске полицајце зато што су прошлог викенда, у ноћи између
13. и 14. априла, спречили три
трагедије. Најпре је један од њих
онемогућио младића који је био
пијан или дрогиран да баци ручну бомбу на њега и његове колеге који су те ноћи патролирали.
Након тога су осујећена два покушаја самоубиства.
– Полицијски посао је комплексна професија која зах-

тева много труда и одрицања, а тек када се дого ди
нешто попут оваквих догађаја, и обични грађани могу
да виде колико је наша професија ризична. Све похвале за колеге из Београда, јер
су још једном показали да
су полицајци без обзира на
проблеме увек спремни да
одговоре на захтеве посла и
да буду у служби грађана –
изјавио је Милош Јеленковић, председник НПСС-а.

Одговарајући на новинарска питања, министарка правде
је најавила да ће идућег месеца бити завршени сви радови на новом затвору, који је зидан годину дана. Она је
додала да се коначно усељење затвореника и запослених
у тај објекат на Баваништанском путу очекује током лета.
Кубуровићева је рекла и да ће у новом затвору радити
преко 300 људи и да је у току добијање дозволе од Владе
Србије за њихово запослење.

Обраћајући се новинарима,
министарка правде је нагласила
да је отварање нове зграде суда у
Панчеву показатељ да Министарство правде наставља да континуирано ради на унапређењу
и побољшању услова за рад носилаца правосудних функција и
административног особља. Као
додатне доказе за то навела је да
је Министарство правде Србије
изградило нове зграде прекршајних судова у Пожаревцу и Ужицу, а да је у потпуности реновирало зграде Основног и Прекршајног суда у Лазаревцу.
Она је похвалила запослене
у панчевачком Прекршајном
суду јер су међу првима у Србији почели да користе тзв. сервис матичних књига, који је
пуштен у рад прошле недеље.
Рекла је да ће им бољи услови
за рад које имају након пресељења у нову зграду омогућити
да чешће заказују суђења и брже
решавају предмете.
Председница Прекршајног
суда у Панчеву Љиљана Кошутић рекла је да су запослени
чекали на нову зграду готово
три деценије. Додала је да су

судије и судско особље Прекршајног суда и док су радили у
лошим условима, остваривали
добре резултате, а да ће сада,
када имају оптималне услове
за рад, они бити још бољи.
– Усе ље ње у нову згра ду
дожи вља ва мо као поди за ње
достојанства и угледа судија за
прекршаје на виши ниво. Већина наших грађана и известан
број странаца се први пут у прекршајним судовима суочава с
нашим правосуђем. Зато је изузетно важно у каквим условима и у каквим зградама раде
прекршајни судови, јер смо ми
репрезентанти наше државе –
истакла је Љиљана Кошутић.
Гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов изјавио је да је
корист од отварања нове судске зграде двострука. Према
његовим речима, не само да
ће тиме бити враћено достојанство запосленима у Прекршајном суду и странкама које
долазе у ту институцију и омогућено повећање њихове ефикасности већ ће и зграда суда
улепшати део града у коме се
налази.

МЕЂУНАРОДНИ СУД У ХАГУ НЕ ОДУСТАЈЕ ОД СУЂЕЊА РАДИКАЛИМА

Хаг још увек хоће Петра Јојића и Вјерицу Радету
Иако је про шло не дељ ним
изрицањем пресуде Војиславу
Шешељу дефинитивно стављена тачка на његов случај, Међународни механизам за кривичне судове (како се сада званично зове некадашњи Хашки
трибунал) још увек хоће да
кривично процесуира Шешељеве партијске саборце Петра
Јојића и Вјерицу Радету.
Подсећамо, њих двоје се терете за непоштовање суда у Хагу
и оптужују да су вршили притисак на сведоке током суђења
Шешељу. Конкретно, оптужница их терети да су им нудили
новац да се не би појавили пред
судијама. Међутим, Петар Јојић
и Вјерица Радета у више наврата су то демантовали у изјавама домаћим медијима. Поред
њих двоје, за вршење притисака на сведоке био је оптужен и
њихов партијски саборац Јово
Остојић, али је он у међувремену умро, па је поступак против њега обустављен.
На саслушању пред судијом
за претходни поступак у београдском Вишем суду одржаном 18. маја 2016. донето је
решење којим је утврђено да
нису испуњени услови за хапшење Вјерице Радете и Петра
Јојића и њихово изручење Хагу.
Судија који је тако одлучио,

оправдао је то образложењем
да „посто ји прав на оба ве за
Републике Србије да испоручује само окривљене за најтеже ратне злочине, геноцид и
злочине против човечности. За
оптужене због непоштовања
суда, за шта се званично терете Вјерица Радета и Петар Јојић,
та обавеза суда не постоји”.
Међутим, од тада је почело
да се говори о томе да би српско
правосуђе могло да кривично
процесуира Вјерицу Радету и
Петра Јојића и да би њима могло
да се суди у Србији. У жељи да
сазнамо има ли шансе за то,
поставили смо питање Нели
Кубуровић, министарки правде
у Влади Србије, приликом њене
прошлонедељне посете Панчеву. Она је изјавила следеће:

– Међународни механизам
за кривичне судове у Хагу поставио је питање Министарству
правде Србије да ли је српско
правосуђе спремно да преузме
случај двоје радикала и да им
суди у Србији. Ми смо послали позитиван одговор и још
увек чекамо њихову реакцију.
Иначе, Хашки трибунал је
пре две године издао међународни налог за хапшење Вјерице Радете и Петра Јојића јер,
како је тада образложено, „Србија одбија да поступи по том
налогу и да их изручи Хагу”.
Осим тога, Хашки трибунал је
крајем априла прошле године
званично затражио од Интерпола да изда црвене потернице
за Петром Јојићем и Вјерицом
Радетом, што је и учињено.

Након тога Хашки трибунал
је неколико пута пријавио Србију Савету безбедности УН због
несарадње у случају „Радета–
Јојић”. Председник Трибунала
Кармел Ађијус позвао је Савет
безбедности УН да „предузме
мере неопходне да се обезбеди
да се Србија повинује налозима Трибунала, у складу са својим обавезама”.
У међувремену, док се чека
одлу ка Меха ни зма у Хагу,
огласило се Тужилаштво те
институције. Оно је јавно објавило да „нема услова да се
случај ’Радета–Јојић’ пребаци
у над ле жност пра во су ђа у
Србији, јер је та земља у више
наврата до сада игнорисала
оправдане захтеве да они буду
ухапшени и пребачени у Хаг”.
Како ће се све завршити, остаје да се види. Када је реч о
Вјерици Радети и Петру Јојићу, они су до сада у више
наврата изјавили да је за њих
овај случај завршен и да се
неће ни на силу одазвати позивима Механизма у Хагу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НАКОН ПРИКЉУЧЕЊА НА ГРАДСКУ МРЕЖУ

ИСПРАВНА ВОДА И НА
ГЛОГОЊСКИМ ЧЕСМАМА
Одсад лети без пада
притиска

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Завршена је садња липа и јавора у
парковима у центру и у Улици

На видику и
завршетак замене
азбестних цеви
Након вишегодишњих проблема са снабдевањем Глогоњаца
исправ ном пија ћом водом,
недавним повезивањем локалног водовода на градски, ова
ситуација превазиђена је на
задовољство свих мештана.
Кратка хронологија тих догађаја почиње 7. јуна 2015. одлуком санитарне инспекције да
воду из тамошњих бунара забрани за употребу, као последица
повећане концентрације појединих примеса, пре свега арсена, мангана...
Због наведених околности
житељи тог села морали су да
утољују жеђ из цистерне допремљене из града, која је била
лоцирана испред Месне заједни це. Пан че вач ка локал на
самоуправа притекла је у помоћ
и тако што је издвојила новац
за изградњу еко-чесме, као прелазног решења. Она је у фебруару 2016. године, по завршетку нужних законских процедура, и постављена у парку, одакле су се грађани снабдевали
исправном водом све до завршетка процеса прикључења на
градски водовод. Ти радови су
трајали током читаве прошле

Жарка Зрењанина, односно у
„широком шору”. Купљене су
нове завесе и карнишне за
свечану салу. На последњој
седници месна скупштина се
бавила припремама за сеоску
славу Спасовдан, која пада
17. маја.

Резервоар у парку
године, а званично су окончани недавно.
Према речима првог човека
Глогоња Славка Јовановског,
након интензивног испирања сеоске мреже вода на чесмама у
домаћинствима на основу анализа Завода за јавно здравље постала је и званично исправна за пиће;
од 1. фебруара градско водоводно предузеће преузело је бригу
над мрежом, а корисницима су
недавно стигли и први рачуни.
– Нормално је да су становници нашег места задовољни

што након толико времена у
својим славинама имају квалитетну пијаћу воду. Прикључивањем на градску мрежу биће
премошћен још један велики
проблем који је деценијама
мучио Глогоњце, јер, како кажу
надлежни у ЈКП-у „Водовод и
канализација”, и током летњег
периода и највеће потрошње
воде биће задовољавајућег притиска у свим деловима села
будући да су пумпе у резервоарима велике снаге. Напомене
ради, за време најтоплијег годи-

шњег доба, нарочито у послеподневним часовима, када је
потро шња воде нај ве ћа, по
неколико сати на славинама
готово да није било ни капи
воде. Имамо и обећања да ће,
из сопствених прихода градског водовода и преко других
извора, бити завршена и комплетна реконструкција водоводне мреже у селу, то јест преостале две трећине, чиме би
њено одржавање било знатно
олакшано – истакао је Јовановски.

ОДРЖАН ЈЕДАНАЕСТИ ФОТО-САФАРИ

Двеста мајстора у Иванову
Усликали свашта – од
цркве, преко
раскошне природе,
до олдтајмера
Једанаести ивановачки фотосафари уприличен је у недељу, 15. априла, а као и свих
претходних година, и сада се
оку пи ло сија сет мај сто ра –
било их је око двеста с разних
страна.
Гости су се пријављивали у
интервалу од неколико сати и
истог момента хитали у „лов”
на инспиративне теме не би ли
их преточили у уметничка дела.
У том науму су им помогле и
вре мен ске при ли ке, упр кос
намр го ђе ним обла ци ма уз
нешто појачаног ветра, али без
кише, што утиче да фотке буду
боље него када, рецимо, сија
сунце.
Наравно, у том погледу потрудили су се и сами домаћини, то
јест организатори из локалних
институција – Дома културе и
Фото-групе „Дунавац”. Они су,
по традицији, обезбедили аутентичну кућу у Улици Доже Ђерђа,
у којој су млади Ивановчани одевени у народне ношње чекали
учеснике сафарија. За њих је било
обезбеђено и фотографисање мисе

у Цркви Светог Ванделина, затим
трактор који их је развозио свуда
по селу, као и чамац за увек узбудљиву пловидбу дунавским рукавцима препуним раскошне флоре и фауне. Уз све наведено, као
и увек, било је новина. Тако су
све време испред Дома културе
гостима позирала и два олдтајмера, заједно с моделима, а приказана је и најмодернија фотоопрема.
Негде после поднева уследи ло је отва ра ње три де сет

шесте Омла дин ске изло жбе
фотографија Србије, на којој
је представљено преко сто тридесет радова младих из целе
земље, од чега је велики број

– Моји ученици имају великог удела у овом феноменалном резултату, а помагали су и
данас на разне начине, па и
тако што су били модели бројним мајсторима фотографије.
А њих је било с разних страна
– од Суботице, преко Новог
Сада, Зрењанина и Београда,
па до Ниша и даље. Задовољство због великог одзива појачано је и сазнањем да су многи од њих веома млади, као и
тиме да је половина први пут
овде. То је знак да се из године
у годину ширимо – истакао је
Бисак.
А поред њих, и сви они који
желе да се такмиче могу да се
пријаве на конкурс који ће по
обичају бити расписан одмах
након сафарија, и то на две
теме – слободну и Иваново.
Услов за ову другу је да имају
рад с мотивима етнички најшароликијег панчевачког села.
Додела награда планирана је

дело Ива нов ча на и дру гих
Панчеваца. Од победничких
фото гра фи ја сачи ње на је
репре зен та тив на колек ци ја,
која је на реномираном такмичењу светског гласа недавно одржаном у Бугарској освојила сребрну медаљу или треће место по квалитативном
редоследу, а један од најзаслужнијих за тај успех је и
главни организатор сафарија
– Золтан Бисак, председник
Фото-групе „Дунавац”.

на дан сеоске славе Велике
Госпојине (15. август), када ће
бити отворена и пригодна изложба.
Након предаха уз ручак, пригодно ћаскање и размену контаката, гости су поново могли
да скокну до поменуте цркве и
направе још који снимак.
Све то испунило им је дан
до врха, па су насмејаних лица
кренули својим домовима уз
познато обећање да ће се Иванову увек враћати...

Банатско Ново Село: На градској смотри се дечја фолклорна група старијег узраста Дома
културе пласирала на зонску
смотру. Фолклорна секција
добила је позив да 12. маја
путује у Трст и заједничким
концертом увелича јубилеј
тамошњег друштва. Монографија под називом „Споменица соколског покрета у Панчеву” биће представљена у
четвртак, 19. априла, од 19
сати, у Дому културе.
Долово: Месна скупштина је
покренула јавну набавку за
другу фазу изградње платоа
испред Дома културе. Представници села одржали су
састанак с људима из фирме
„НИС–Гас” у вези с њиховим
будућим истраживањима на
територији Долова.
Глогоњ: Фолклорне секције
млађег и старијег узраста у
недељу, 15. априла, на градској смотри фолклора избориле су пласман на зонску
смотру, која ће бити одржана
крајем месеца у Панчеву. Марко Лопушина одржаће књижевно вече у уторак, 24. априла, од 19.30, у Дому културе.

Ива но во: Шко ла и Месна
заједница добиле су на покрајинском конкурсу новац за
набавку тројезичких табли.
Једанаести фото-сафари одржан је у недељу, 15. априла,
уз присуство око двеста мајстора уметничке фотографије с разних страна. Комунални радници и запослени у
школи раде на пролећном
уређењу центра села. Мартина Вуковић, ученица петог
разреда ОШ „Моша Пијаде”,
пласирала се на окружно такмичење из биологије, које ће
бити одржано у суботу, 21.
априла, у Уљми.
Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-ком”, уз помоћ булдожера,
раде на чишћењу депоније, као
и на сређивању свих игралишта. Поводом Дана планете
Земље то предузеће очистиће
излетиште на улазу у село,
заједно с Месном заједницом
и јабучким удружењима, који
ће у недељу, 22. априла, у парку поред рукометног терена
приредити „Трећи пролећни
ручак”. На тој манифестацији
ће чланови локалних организација и приватници припремати разне специјалитете.
Качарево: Комунално предузеће наредне недеље започиње
уређење СРЦ-а „Језеро”. Квалификациони турнир за учешће на Школској олимпијади
Војводине одржан је у среду,
18. априла, у хали спортова.
Омољица: Комунално предузеће је започело пролећно
уређење јавних површина у
центру села, где је пре извесног времена постављен велики натпис с називом места.
Недавно је уприличена акција добровољног давања крви
у згради Месне заједнице.
Старчево: Постављен је водоводни прикључак на пијаци.
Извиђачи из одреда „Надел”
учествовали су на такмичењу
на Палићу, где су млађи скаути освојили прво место, а
полетарци и пчелице су били
трећи. Солунски бенд „Voodoo-hillers” наступиће у недељу, 22. априла, од 21 сат, у
ККК-у.

НА ПОЊАВИЦИ КОД БРЕСТОВЦА

Лабудово гнездо
На Поњавици надомак Брестовца, тачније у близини потеза
познатог као „кутина”, запослени у чуварској служби ЈКП-а
„Зеленило”, која од пре нешто
мање од годину дана функционише на том живописном
водотоку, недавно су опазили
(и усликали) гнездо лабудова.
Није реткост да те прелепе
птице насељавају поменути
парк природе, на којем их
редовно обитује између десет
и петнаест, то јест пет-шест
породица. Током зиме неки
од њих привремено напусте
поменуто станиште, али с друге стране, оно се понекад лети
просто забели, када тамо буде
и преко педесет тих највећих
речних птица на нашим просто ри ма. Ина че, одра сле
јединке могу тежити петнаестак кило гра ма и има ти
распон крила до два метра.
С обзиром на то да женка у
просеку снесе између пет и
седам јаја, треба очекивати и
немало увећање колоније ових
грациозних пернатих животиња. Поред тога што ће оне и
даље красити околину Брестовца и Омољице, ово се
може тумачити и као наговештај позитивног исхода у борби за спас тамошње природе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 21. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Астерикс и Обеликс”.
Уторак, 24. април, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Пасивно пушење” Небојше Ромчевића.
Среда, 25. април, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Отуђење“.

Музика
Четвртак, 19. април, 19.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт младих соло певача (класа проф. Маријане Михајловић) и ученика виолине (класа проф. Борјане Стражмештеров).
Петак, 20. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт „Музичког кутка” мр Габриеле Динић.
Петак, 20. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Перо Деформеро”.
Субота, 21. април, 20 сати, дворана Културног центра: концерт Жељка Васића.
Субота, 21. април, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „Just R’n’B”.
Недеља, 22. април, 20 сати, дворана Културног центра: концерт „Дарко Рундек & Екипа”.
Уторак, 24. април, 19 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ђака упоредног клавира проф. Натали Богданов
Динић.
Уторак, 24. април, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт на клавиру Надине Дромњаковић.
Среда, 25. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
вече камерне музике ученика мр Вере Царине.

Изложбе
Петак, 20. април, 19 сати, Свечана сала Народног музеја:
изложба рукотворина „Панонке чувари традиције”, ретроспектива поводом десет година постојања удружења.
Уторак, 24. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика „Bare/in Spite of” Павла Јововића.

избор

МОЈ
МОЈ
Све што вам треба је
рокенрол

Петак, 20. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО НЕБОЈШИ ГЛОГОВЦУ

ГЛУМАЧКА ВЕЛИЧИНА ЗА СВА ВРЕМЕНА
Изложба отворена до
30. априла
Вече посвећено Небојши Глоговцу одржано је у Културном
центру Панчева у среду, 11. априла. Програм су припремили
његови пријатељи и сарадници:
глумица и директорка Југословенског драмског позоришта
Тамара Вучковић, глумац Војислав Брајовић и филмски редитељи Балша Ђого, Срдан Голубовић и Олег Новковић.
Пошто ва о ци лика и дела
великог глумца имали су прилику да прво погледају изложбу фотографија из представа
и филмова у којима је играо, а
коју је приредила Маја Медић.
– Било је пуно фотографија,
јер је Небојша имао велики број
улога и у позоришту и на филму. Поставку чини тридесет
одштампаних фотографија и
још шездесет у оквиру слајдшоуа постављеног код билетарнице. Претраживала сам по
архивама позоришта и дистрибу тер ских филм ских кућа.
Мени су најдраже три фотографије на којима је Глоговац још
увек мали, без обзира на то што
сам фотографисала снимање
филмова „Кругови” и „Клопка”
Срдана Голубовића – рекла је
ауторка изложбе.
Након отварања изложбе
публика је прешла у дворану, где
је имала прилику да види инсерте из позоришних и филмских
остварења у којима је Небојша
Глоговац глумио. O њему су говорили редитељи Срдан Голубовић,
Балша Ђого, Олег Новковић,
директорка Југословенског драмског позоришта Тамара Вучковић и глумац Војислав Брајовић.
– Није прихватљиво да га
нема. Неверица, шок, ћутање

Бранислав Ђековић
Ђека, уредник емисије
„All You Need
Is Rock’n’roll”
МУЗИКА: Волим два америчка бенда, „Lynyrd
Skynyrd” и „Allman Brothers Band”, који ме својим
блузом и кантри звуком увек
подсећају на мој боравак у
Вирџинији далеке 1977.
године. „Lynyrd Skynyrd” је
бенд с Флориде који је својим концертима на југу Америке постао раних седамдесетих култна група захваљујући својим живим наступима. Његове нумере „Fireebird”, „One More Time” и „Gimme Three Steps” постале су
химне једне генерације.
„Allman Brothers Band” је рок
група из Џорџије која је свирала јужњачки рок и блуз.
Браћа Алман Двејн и Грег,
оснивачи групе, дали су својом виртуозношћу на гитарама специфичан звук овом бенду, који је концертним наступима обележио једно време с
почетка седамдесетих година. Њихова нумера „Jessica”
обележава моју радијску емисију у најави програма и као
музичка подлога у разговору
с гостима. Нажалост, оба бенда имала су трагичну животну сторију. Момци из бенда
„Lynyrd Skynyrd” страдали су
у авионској несрећи, а Двејн
Алман је погинуо у саобраћајном удесу на мотору.
КЊИГА: Сећам се још од гимназијских дана, с краја шездесетих, препоруке наше професорке књижевности Вере
Молдован, која је рекла да
Достојевски треба да буде део
нашег читалачког опуса и
одрастања, јер смо били на
друштвено-језичком смеру.
И од тада креће моје дружење с руским класиком. Кнез
Мишкин је позитиван лик и
јунак романа обдарен добротом и способношћу да пра-

и даље трају. Овде смо поводом предлога Скупштине града Панчева да Културни центар понесе име Небојша Глоговац. Надам се да ће таква
одлука бити донета – нагласила је Тамара Вучковић.
Своја сећања и емоције везане за Небојшу Глоговца с публиком је поделио редитељ Срдан
Голубовић.
– Ми смо заједно одрастали,
знамо се још с факултета. Као
и са свим великим глумцима,
с Небојшом је било јако лако
радити. Оно што је за њега као
глумца било специфично, јесте
да смо ми њему увек веровали,
шта год да је радио. У позоришту или на филму, када је играо
у комедији или трагедији или
гене ра циј ским фил мо ви ма,
увек смо му веровали и за мене
је он био краљ истине. Они који
се баве позориштем и филмом
знају да је то најтеже и једино
чему сви ми који се бавимо
уметношћу тежимо, заправо је

истина. Рупа која је настала
његовим одласком огромна је
и неће моћи да се закрпи. Оно
што је утешно за све нас, јесу
све одигране улоге и једна вечита инспирација која ће се звати Небојша Глоговац – рекао
је Срдан Голубовић.
Он није пропустио прилику
да још једном понови да је за
њега Глоговац био најбољи глумац на свету, што је, како истиче, имао прилику и да му лично саопшти.
Затим је уследио говор Балше Ђога, који је свима натерао
сузе на очи.
– Када смо сазнали да је безизлазно, мерили смо време и
надали се у године, па смо почели с годишњим добима, до јесени, до лета, само пролеће, па
онда у месецима, најзад у недељама и на крају смо шапутали
да ће бити боље ако изгура
данас и на крају није. Не замерите што не причам о представа ма, фил мо ви ма, уло га ма.

Други су о томе причали и
писали и још ће – рекао је Ђого.
Оно што је желео да нагласи,
јесте његов глумачки квалитет
и снага да се ухвати укоштац са
сваком улогом и на крају тако
храбро и са самим животом.
– Отишао је као витез. Последње дане провео је поред жене
коју је волео и отишао као јунак,
скоро на ногама... Свестан и
храбар – казао је Ђого.
Глумац Воја Брајовић захвалио је Глоговцу што је постао
мера вредности и што је високо поставио лествицу уметничког квалитета као глумац и као
човек.
– Небојша је отишао у пуној
снази. Покушао сам да набројим које су све то Шекспирове
улоге њега чекале. И он је тако
храбро решио да оде, пре зрелости и пре старости, и све нас
оставио да тек онда постављамо његову величину, значај и
вредност коју је имао – рекао
је Брајовић.

ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА „СВЕТИОНИКА”

Уметници Панчеву

шта. Он је дружељубив и наиван, саосећајан и с великим
разумевањем за патње других. Његова честитост, отвореност и искреност често га
доводе у сукоб с конвенционалним вештачким светом.
ФИЛМ: „Easy Rider” („Лагани јахачи” или „Голи у седлу”)
јесте амерички филм с краја
шездесетих, који је с протоком времена добио статус
култа. Глумци Денис Хопер
и Питер Фонда су хипи бајкери и ситни дилери дроге
који лако стеченим новцем
финансирају своје несметано путовање Америком, на
којем се срећу с разним ликовима, од хипика до конзервативаца с југа, који се према њима понашају непријатељски, да би се у сукобима с
њима њихова животна прича
и пустоловина трагично заврши ла. Мојој гене ра ци ји
седамдесетих био је откровење, које смо колективно упијали и гледали у биоскопу
„Звезда” („Аполо”), седећи на
шкрипавим столицама, по
неколико пута на дан. Инспирисани филмом и музиком,
1978. године другар Мике
Бојић и ја на мотору „јава”
од 350 куби ка оби ла зи мо
Европу за 45 дана и посећујемо десет земаља. Нумера
из филма „Born To Be Wild”
групе „Steppenwolf” постала
је незванична химна на многобројним мото-скуповима.

У Гале ри ји Мило ра да Бате
Михаиловића отворена је годишња изложба радова чланова
Удружења ликовних уметника
„Светионик” Панчево и трајаће до 27. априла. Чланови удружења, афирмисани ликовни и
примењени уметници, сваке
године на репрезентативној
годишњој изложби панчевачкој публици презентују свој рад,
а овом приликом и уметничку
продукцију својих чланова. На
једанаестој годишњој изложби
„Светионика” изложене су слике, цртежи, графике и скулптуре различитих формата и
техника, које су инспирисане
Панчевом.
– Овогодишња тема била је
културна баштина града Панчева, асоцијације на град, околину и природу, као и неке

унутрашње потребе уметника
да изразе свој однос према граду. Неки уметници су то доживели изнутра, импресијама које
су специфичне, док су се други бавили архитектуром, панорамама и цртежима који асоци ра ју на неке уну тра шње
интимне доживљаје – рекла је

Јеле на Лалић, пред сед ни ца
удружења.
Она је такође нагласила да
су сви уметници на веома добар
начин одговорили на тему и
да је свако показао свој сензибилитет.
– Мислим да је изложба добро
постављена да се управо види

та разлика у сензибилитету, као
и културна баштина и мултикултуралност које град поседује – истакла је Јелена Лалић.
Своје радове изложили су:
Мимица Миљана Алексић,
Милан Булатовић, Биљана
Долић, Слађана Динић Ђорђевић, Никола Драгаш, Драган
Ђорђевић, Ивана Маркез Филиповић, Жени Келец, Јелена
Лалић, Биљана Новковић, Маријана Оро, Весна Петрић, Дејан
Ратковић, Јелена Бадњевац
Ристић, Александар Станојев,
Тамара Стоилов, Мирјана Шимуновачки Шуњеварић, Ивана
Штопуљ и Нада Оњин Жужић.
Гост изложбе је Милан Манић.
Изложбу је посетио велики
број суграђана и поштовалаца
рада пан че вач ког ликов ног
удружења.

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У „АПОЛУ”

Фестивал метал музике
Дворана „Аполо” Дома омлади не уго сти ла је про шлог
викенда пет бендова који су се
окупили како би започели реализацију идеје о промовисању
метал музике.
Festival „Metal Strike” осмислио је симфо метал састав
„Aurium” из Београда новембра 2017. године, а подршку
су дали домаћи ауторски метал
бендови „Nemesis” (Београд),
„Orest” (Београд), „Downstroy”
(Кикинда) и „Void Inn” (Београд).
Циљ фестивала је презентовање нове ауторске музике, раз-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

вијање свести о важности организовања младих бендова и одржавање метал сцене у Србији.
– Идеја је да вратимо метал
сцену, јер се с временом она
скоро угасила. Такође, хтели

смо да покажемо солидарност
међу самим бендовима у колегијалном, музичком и пријатељском смислу. Желимо да
постигнемо децентрализацију
и да оживимо метал и у неким

другим градовима – рекао је
Синиша Младеновић, организатор фестивала.
Он је нагласио да ова врста
музике није толико актуелна,
јер је једноставно претрпела
печат времена и то више није
нов звук, већ на неки начин
испричана прича. Младеновић
је додао да га је баш у том смислу веома обрадовало када је
видео колико је људи дошло
на концерт у дворани „Аполо”.
„Metal Strike” ће се наставити у више градова у Србији у
сарадњи с бендовима који се
буду пријавили за наступе на
фестивалу, а на тај начин ће
њихова музика бити презентована у виду мини-турнеја. То
је предвиђено за следећу годину, а услов ће бити снимљен
студијски албум са ауторском
музиком.

Петак, 20. април 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

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

ПЕЖО 206, 1.9 дизел, 2002.
годиште, хитно. 063/256191. (258643)
ПРОДАЈЕМ вектру 2001.
годиште, 1.8 Б. 063/811-1852. (258613)

ГОЛФ 2.0 дизел, 2005, фабричко стање, 4.300 евра.
062/504-504. (258400)

ШКОДА фабија 1.4 МПИ,
2002, караван, фул опрема, 105.000 км, власник.
064/587-50-24. (258688)

ПУНТО, 2009, 54.00, гас,
музика, гепек, регистрован,
први власник. 064/240-9384. (258397)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (258686)

ОПЕЛ корса 1.4, бензин,
64.000, 2010, први власник,
зедер, регистрован.
063/354-221. (258396)
ФИЈАТ пунто 2, 2002. годиште, бензинац 2/3 врата,
регистрован до 21. априла
2018. 060/034-20-04.
(258451)
ЧАСОВИ математике, физике и немачког језика.
Професорка. 064/054-6785. (258406)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (258452)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (258457)
ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД, 2003,
петора врата, редовно одржаван, власник. 063/269987. (258509)
ЈУГО 1.1 корал 2004. годиште, гориво, бензин, гас,
регистрован до новембра.
355-709, 069/355-70-80.
ФИЈАТ пунто 2002. годиште, петора врата, бензин,
регистрован, повољно.
061/745-56-90. (258597)
ФОРД фокус 1.6 ТДЦИ,
2005, караван, власник,
2.700, без посредника.
064/213-97-92. (258600)
ОПЕЛ корса Д, 1.3 ДТЦИ,
спорт, 6 брзина, 2007,
3.600 евра. 063/256-191.
(258643)
ОПЕЛ корса enjoy 2007,
133.000 км, фул опрема,
без кожних седишта, 3.400
евра, могућ договор, први
власник, купљен нов у Србији (Комненовић ауто).
063/232-757. (258649)

ФОКС 1.2, 2005, фул опрема, 100.000 км, на име.
064/587-50-24. (258688)
КОРСА 1.2, 2003, петора
врата, клима, 138.000 км, у
првој боји. 064/587-50-24.
(258688)
СТИЛО 1.9 дизел, 2003,
троје врата, фул опрема,
170.000 км, власник.
064/587-50-24. (258688)
ТОМОС аутоматик, 1981,
240 евра, АПН 6, 1982, 170
евра, трајно регистровани.
064/171-22-13. (258709)

ОГЛАСИ
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
2, на углу код „Пиваре”.
063/354-221. (258396)

АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ, 37, 54, 66,
72. 348-975, 066/348-975.
(258367)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (258403)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
16 мм и све врсте видеокасета, квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (255587)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463.
(258712)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.

БРУСИЛИЦА ЕНХЕЛ, немачка, 2000 вати, 6000
обртаја, елеватор лифам,
дужина 8 м, 280 евра.
063/723-19-40. (258085)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15.

МЕСНАТА прасад, продаја,
15 – 30 кг, могућност клања и резервације. Тел.
063/311-277. (257422)

КУПУЈЕМ кола, стање небитно, до 1.500 евра.
063/165-83-75. (258555)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 063/128-93-78.
(258555)
КУПУЈЕМ томос аутомати
АПН Т 15, Т 14, исправне,
неисправне. 064/171-2213. (258709)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21.
(258718)

ЕТЕРНИТ за покривање
кровова, кровни прозор,
алутоматски мењач за кадета. 064/507-20-84.
(258366)
ЧЕРПИЋ, преостали, продајем. 063/896-61-75.
(258368)
ПРОДАЈЕМ повољно бибер
цреп. 064/160-10-65.
(258373)

ВОЗИЛА

КУПУЈЕМ кола за отпад и
делове до 1.300 евра.
062/193-36-05. (258555)
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ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво, буква, храст,
багрем. 063/868-02-06.
(258162)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 2.000,
столови од 4.500. 060/60014-52. (257294)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900. Избор мебла
по жељи. 060/600-14-52.
(253290)
ПРОДАЈЕМ два прозора од
елоксираног алуминијума
160 х 140 цм, половна, термо прекид, цена договор.
065/279-61-10. (258357)
ПРОДАЈЕМ топлу витрину,
дуплу фритезу и остало.
063/741-64-00.

ОЧУВАНО, кауч; две фотеље, филипс ТВ, шиваћу машину на струју. 064/27608-08. (258378)
ЦИСТЕРНУ 4.000 Л, котао
радијатор Краљево 65 кв,
лимена бурад 200 л, договор. Тел. 064/902-29-53.
(258363)
ПОЛОВНА дрвена балконска врата са шалонима и
два прозора, договор. Тел.
064/902-29-53. (258363)
СТАКЛЕНИ излог и врата
са светларником, договор.
Тел. 064/902-29-53.
(258363)
ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице са
пчелама. 063/627-425,
013/627-467. (258381)
ЗАМРЗИВАЧ 260 л, самоотапајући, ладичар, одличан, 80 евра. 062/504-504.
(258400)
ВЕЛИКИ избор палми, дифенбахије за уређење домова и пословног простора. 064/176-14-20.
(258408)

ДВА замрзивача сандучара
(300 литара), горење и ободин. 064/130-28-05.
(258518)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину, може ваше
неисправно, уз доплату.
064/129-73-60. (258721)

ЗАМРЗИВАЧ 200 л, косилица, троделна и једноделна
судопера, када 141 х 141.
064/339-69-13.
(258522)

КУЋИЦА за псе са покретним кровом, комплетно
изолована. Тел. 064/17614-20. (258408)
КРЕВЕТ болнички, метални, 20.000 динара, колица
инвалидска, 9.000 динара.
063/894-84-23. (258413)
ПРОДАЈЕМ појачало техникс SU 500 и два звучника
TS 120, maх. 064/357-8177. (258444)
ПРИБОР за клање свиња,
мешалицу за бетон, чекичар оџаци, словеначки чекичар за круњење и млевење кукуруза. 064/343-2844. (258582)
ВЕПАР, велики јоркшир, 18
месеци. 060/31-29-64.
(258446)
ПРОДАЈЕМ гарнитуру. Тел.
063/884-92-62, 061/17587-71. (258467)
КАЗАН за ракију, луле, ложишта, табарке, мешачи.
331-586, 063/805-74-60.
(258468)
САДНИЦЕ рабарбаре, јестива, лековита, декоративна и вишегодишња биљка.
064/129-97-24. (258482)
ПРОДАЈЕМ две фотеље
мојца, 50 евра. 063/250398. (258487)
ТРОСЕД, двосед, фотеља
симпо, тамнозелена.
069/352-15-43. (258495)
ДБ 10 и ЛР друштва, пре
багрема и ројеви ЛР 3 + 2,
матица 2018, почетком јуна. 062/640-059. (258506)
КЛАСИЧНА столарска тезга, повољно, вреди видети,
650 х 450, разне иконе интарзија. 013/320-013,
064/993-35-26. (258511)
ПРОДАЈЕМ исправне индустријске шиваће машине:
ендлерица, ибердек, равну.
Укупна цена 900 евра.
064/235-06-08.
(258513)

ФРИЖИДЕР 220 – 240 л,
веш-машина мања/већа,
угаона гарнитура, двосед,
мањи кухињски сто са столицама, комоде, душеци,
компјутерски столови, тепих. Тел. 063/861-82-66.
(258628)
ПОВОЉНО продајем кухињу и дечји креветац са душеком. 063/868-67-09.
(258632)
ПЛИНСКИ шпорет аристон
у иноксу, рерна на струју,
очуван, исправан.
066/319-258.
(258610)

КРАВУ и бибер цреп, дрва
преостала, стајско ђубре,
циглу велики формат.
063/711-77-54.
(258644)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 371-568, 063/773-45-97.
(2585579

МЕСНАТА прасад на продају, услуга клања гратис.
060/444-55-03.
(258681)

ПРОДАЈЕМ два струга и
две глодалице, увоз из Немачке. 060/010-22-73.
(258564)

ХОНДА 6 кс, за чамац, по
договору, нови женски бицикли, некориштен, 30%
јефтиније. 064/386-47-08.
(258541)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто. 061/163-87-41.
(258572)

АУТОГЕНЕ боце, мотор север нов, брусилица велика.
013/348-453, 069/210-6904. (258544)
ПРОДАЈЕМ јефтино прозоре и врата и каљеву пећ.
Тел. 013/348-352, Петровић. (258546)
ПРОДАЈЕМ фрижидер горење 41 – 41, неупотребљаван. 013/251-84-62,
064/977-24-97. (258551)

ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет,
шлајферицу за терацо, дизалицу грађевинску, кантар
500 кг. 064/026-05-25.
(258575)
ТОПЛОТНЕ пумпе, најекономичнији вид грејања, гаранција, пролећна акција.
062/118-26-81. (258756)
НА ПРОДАЈУ ТА пећ 6 кв и
прекрупачу. Тел. 060/33410-19. (258691)

ПАНЧЕВАЦ
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НА ПРОДАЈУ грађевински
плацеви на Стрелишту,
укњижени. Тел. 064/11904-31. (258338)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, и
остали отпад. 064/158-4410, 063/101-11-47. (258121)

КУЋА, 99 м2, на плацу 4,60
ари, Власинска . Повољно,
власник, 1/1, 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)

КУПИО бих камп-приколицу, регистровану. 062/82240-42. (258327)

МРАМОРАК, главна улица,
продаја комфорне куће, договор. 069/255-87-86.
(256841)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (258350)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
гвожђе и остало. 066/90079-04. (258353)

КУЋА, 6.9 ари, Б. Радичевића 54 м2, струја, вода, канализација, плин, 1/1, укњижено, могућност стамбене
изградње. 063/852-43-19.
(257613)

ПЛАЦ 10 ари, Јабучки пут
код „Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-99-10.
(258341)

ПРОДАЈЕМ 81,25 ари градског грађевинског земљишта
у северној индустријској зони (парцеле 9638/2 и
9638/3) на малом Наделу
(Надина кривина). 063/258986. (257808)

ПРОДАЈЕМ плац у Првом
просеку, Ул. Братства јединства. Тел. 064/832-46-38.
(257660)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки просек. Тел. 060/601-60-23.
(258376)
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СТРЕЛИШТЕ, 98 м , плац
225 м2, 47.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(258379)
НОВА МИСА, лукс, 360 м2,
сут + ВПР + I + II + ПК,
плац 303 м2, 180.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (258379)

ПЛАЦ 3 ара, улица Јоакима
Вујића, Стрелиште, 6.800
евра. 063/606-497.
(257279)

ВОЈЛОВИЦА, 120 м2, ПР,
120 м2, плац 14 ари, 50 м2,
45.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (258379)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, веш-машине, фрижидере и остали отпад.
061/322-04-94. (258721)

КУЋА, Тесла, сређена, две
јединице, ЦГ, укњижена, 3.8
ари. 063/743-03-71.
(1257217)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца”, 063/89977-00. (258400)

КУПУЈЕМО алуминијум, месинг, олово, акумулаторе,
гвожђе, веш-машине, замрзиваче, шпорете. 061/32177-93.

ПРОДАЈЕМ кућу, 100 м2, у
строгом центру Панчева, Ж.
Мишића бр. 6. 023/857-069,
064/575-57-04.

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту, власник.
062/816-16-46.
(СМС)

КУЋА, шири центар, нова,
одмах усељива, 28.500.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (4760)

У СКОРЕНОВЦУ кућа са
плацем, на продају.
064/366-92-92.
(СМС)

МРАМОРАК, кућа, 15 ари
плаца под воћем. Тел.
064/311-41-94. (258466)

МЕЊАМ кућу за два стана
128 м2, Филипа Вишњића.
069/352-15-43.
(258495)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
грађевинска парцела, 120
ари, фронт до асфалта 34
м. 063/389-974.
(258498)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,5 ари,
повољно.
060/028-14-80. (258164)
КУЋА са 10 ари плаца на
продају, Горњи Град.
064/133-32-02.
(258114)

МИСА, плац код школе 6.8
ари, плацеви Караула, стара Миса. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4760)
КУЋА, Синђелићево насеље, 5,3 ари, гаража, фронт
16 м. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4760)

ИМАЊЕ, 57 ари, Баваништански пут, грађевинска
зона, викендица 32 м2, помоћни објекти, струја, вода,
воћњак на 28 ари, обрадиво
земљиште 29 ари.
064/280-60-53.
(258089)
КУЋА, нова Миса, 210 м2,
2,3 ара, укњижена, власник,
56.000 евра.
063/826-97-09.
(257947)

СТРЕЛИШТЕ, спратна 157
м2, три стамбене јединице,
2,25 ара, 70.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(258413)
ПЛАЦ, Миса, Златиборска
улица, 5 ари, 22 х 24, струја, вода, гас, власник.
063/449-798. (258417)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена.
062/976-85-76.
(258427)

БАВАНИШТАНСКИ пут, до
пута, новија двособна, 13,5
ари, 22.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(258593)
ВИШЕ добрих и повољних
кућа у околним селима.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (258593)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
хитно, новија трособан,
7,45 ари, 16.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(258593)

ДВЕ одвојене стамбене јединице, грејање, гаража,
ПВЦ, легализовано, повољно. Тел. 064/124-48-15.
(258471)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари.
064/951-75-67. (258472)
КУЋА, Панчево, идеална
локација, 100 м2, од старе
опеке, гаража 36 м2, 9,54
ари плаца, са излазом на
две улице и пуном зеленила. 064/437-11-66, закажи,
погледај па можемо разговарати. Живковић.
(258473)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, 5 ари, укњижена,
27.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (258474)
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УЖИ центар, 300 м , нова,
екстра, 5 ари, 130.000.
(679), „Трем”, 063/836-2383. (258474)
КУДЕЉАРАЦ, 17 ари, кућа
укњижена, 27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(258474)

КУЋА на продају, Тесла,
може и замена уз доплату.
063/849-94-07. (258499)
ПРОДАЈЕМ кућу, старију,
3,2 ара, власник, Ослобођења 44. 062/465-777.
(258500)
КУЋА, нова Миса, три етаже, нова кућа. (188), „UnaDalli”, 255-87-50. (258517)

ШИРИ ЦЕНТАР, 120 м2,
приземна, гаража, 5 ари,
80.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (258623)

ТЕСЛА, кућа 60 м2, плац
1.84, 38.000, може замена.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (258663)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, 6 ари плаца, ЕГ.
013/618-652, 064/168-8432. (258670)
ПРОДАЈЕМ нову незавршену кућу, 120 м2, стара Миса. 063/301-653. (258669)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Долово, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански пут, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70. (258679)

ВОЋЊАК, 15 ари, са викендицом, Баваништански пут,
други ред, друго немачког
поље. 064/368-04-77.
(258629)

КУЋА, монтажна, нова 70
м2, 3 ара, Козарачка,
19.000 евра. Тел. 069/48512-66. (258708)

НА ПРОДАЈУ кућа у Глогоњу, 67 м2, у одличном стању. 064/183-52-75.
(258612)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3,8
ара. 063/301-360. (258603)

ЦЕНТАР, улични део куће
87 м2, плац 1 ар, 22.000
евра, договор. (242), „Кварт”, 064/125-62-67,
346-392,
060/071-79-67.
(258711)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари,
дозвољена градња, Братство јединство, други просек. 366-234. (258646)

МАРГИТА, кућа две стамбене јединице на три ара,
само 27.500 евра.
065/513-87-30.
(258703)

ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5 ари,
усељива, помоћни објекти.
064/961-00-70.
(258661)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, 100 м2, 20.000 евра.
061/251-13-01. (258647)

ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарцу на 9
ари плаца. 064/040-82-72.
(258516)
ПРОДАЈЕМ кућу стару, сда
окућницом, 12 ари, Јоакима Вујића, легализована.
063/271-316. (258519)
ВИКЕНДИЦА, усељива, Девојачки бунар, Векерле.
063/272-526. (258521)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна, на 4,85 ари плаца,
два помоћна објекта. „Перфект”, 064/348-05-68.
(258160)
ДВОРИШНА спратна кућа,
ПР + ПК, два двоипособна
стана по 60 м2, тераса,
29.000 евра. „Перфект”,
064/348-05-68. (258160)
ВОЈЛОВИЦА, приземна,
130 м2 + локал 30 м2, на 7,3
ара плаца, 30.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(258160)

МИСА, две стамбене јединице, 680 ари, две улице,
струја, вода, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4760)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
100 м2, 10 ари, укњижена,
нова, 31.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(258433)

ПРОДАЈЕМ кућу, 6 ари плаца, Ц. Душана 70-а, Панчево. 063/372-260.
(СМС)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара 17 х 24
м2, продајем. 069/213-9737. (258461)

ЦЕНТАР, подрум + ВП +
таван, погодан за пословни
простор. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.(4760)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу са воћњаком.
Легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(258430)

ПРОДАЈЕМ кућу у селу, 40
ари, 40 км од Панчева, повољно. 064/686-01-06.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ се башта, 6
ари, Новосељански пут.
Тел. 063/865-80-77.
(258454)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, баштa, I српско
поље, Новосељански пут.
064/128-22-06.
(258494)

ПРОДАЈЕМ башту 7,3 ара,
са викендицом на Караули.
Тел. 064/903-70-73.
(258345)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан, Кудељараски насип, легализовано. Тел.
061/640-91-74. (258358)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359. (255753)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ део куће и локал, Синђелићева 41.
061/651-76-45. (258453)

СТАРЧЕВО, кућа са поткровљем, 150 м2, усељива.
Тел. 064/276-09-58,
063/828-61-46. (258349)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове, слике,
пенкала, стари новац, бижутерију, старе играчке и
остало. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. (258523)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-26-24.
(258721)

КУЋА, 130 м2, 11 ари, преко пута Стоматолошког факултета. 013/345-053.
(258339)
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КУЋА 150 м2, два спрата,
стара Миса. 065/361-60-11,
013/361-601, 064/866-2576. (258346)

КУПУЈЕМ полован намештај, белу технику, бицикле
и сво остало покућство.
061/641-30-36. (258405)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете....
013/233-35-01, 064/265-8298. (258658)

ОГЛАСИ

КУЋА, околина Зрењанина,
86 м2, са 32 ара, без улагања, цена повољно. 064/34328-44.
НА ПРОДАЈУ испарцелисан
плац у првој дужи на ковинском путу код етно кафане. Може замена за ауто
(мини-ван). 063/114-52-49.
(258475)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, започет објекат, власник. 064/260-0534. (258347)
КУЋА 150 м2/ 4 ара, Тесла,
продаја/замена за стан, добра локација, снижено договор. 064/123-63-65.
(258349)
НА ПРОДАЈУ плац са викендицом на Кудељарцу.
064/861-48-68. (258493)

ХИТНО продајем кућу на
старој Миси, 100 м2, 4 ара.
063/199-24-16. (258538)
ПРОДАЈЕМ кућу у улици
Стевана Шупљикца.
063/317-938. (258550)
УЛИЧНИ део куће од 90 м2
+ шупе и башта, у Војловици. 063/887-09-82.
(258552)

СТРОГИ центар, улични
део куће са локалом, повољно, звати после 14 сати.
064/296-25-04.
(4760)

ПРОДАЈЕМ плац, стара
Миса, 6 ари, дужина 33 м.
064/418-45-66. (258715)
ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу. 063/807-75-61.
(258719)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, кућа
98 м2, 2.6 ари, 45.000; стара Миса на 5,5 ари, 26.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(258554)
КУЋА, Бања Врујци, 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (2585569
КУЋА, Тесла, екстра локација за приватни бизнис и
становење. 066/001-050.
(258561)
ДЕЛИБЛАТСКА пешчара,
два хектара земље, викендица, воћњак. Договор.
063/870-74-56. (258586)
СТАРЧЕВО, кућа 101 м2,
плац 190 ари, ЦГ, реновирана, 25.000 евра. 063/87074-56, (908), „Concept centar”. (258586)

КНИЋАНИНОВА 33, 120
м2, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(258663)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, троипособан, III спрат, 72 , 920
евра/квадрат, поглед на Тамиш, власник. 063/338-332.
(СМС)

Петак, 20. април 2018.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II спрат, 34 м2, 950
евра/квадрат, поглед на Тамиш, власник. 063/338-332.
(СМС)

СТРОГИ центар, двособан,
54 м2, први спрат, централно грејање. 064/280-60-53.
ПРОДАЈЕМ стан, двособан,
дворишни до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (258149)
КОТЕЖ 2, Војвођански булевар, двособан, 57 м2, II
спрат, намештен, власник.
064/474-87-74. (257934)
ПРОДАЈЕМ стан, двоипособан, 64 м2, строги центар.
063/172-50-19. (258218)
70 КВМ, 24.000; 34 м2,
14.800, Миса. 063/377-835.
ЈЕДНОСОБАН, нов, приземље, 30 м2, 18.000, договор, нова Миса, власник.
063/304-222. (258377)

НА ПРОДАЈУ стан 105 квадрата, четворособни и гаража 27 квадрата –за два
аутомобила, Маргита.
061/637-72-06.
(СМС)
ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије градње,
61 м2, ЦГ, II спрат, у мирној, слепој улици са зиданом гаражом у дворишту.
Стан је одмах усељив са кухињом и плакаром 45.000
евра. 060/628-46-56.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)
ТРОИПОСОБАН, други
спрат, Котеж 2, брзо усељив, 57.000. 064/205-0315. (257589)
У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 м2. 065/353-0757. (257589)

ДВОСОБАН, нов, 55 м2,
33.000, договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(258377)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, двоипособан, VII, 31.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(258379)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 63
м2, комфоран, двособан, V,
33.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (258379)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, III, новоградња, смарт блок,
60.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (258379)
СТРЕЛИШТЕ, 103 м2, I, ЕГ,
45.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (258379)
2

СТРЕЛИШТЕ, 30 м + тераса 10 м2, + подрум, I спрат,
комплет намештен, новоградња, смарт блок, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(258379)

ОГЛАСИ
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КОТЕЖ 2, 151 м2, IX,
70.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (258379)

КОТЕЖ 1, једнособан, 28
м2, пети спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (254264)

ХИТНО продајем/мењам
стан за кућу, предност
Старчево, Војловица.
060/600-29-40. (258478)

ПРОДАЈЕМ разрађен објекат за смештај гостију у
центру. 060/312-90-00.
(258483)

КОТЕЖ 2, 52 м2, ЦГ, приземље; Тесла 54 м2, IV, власник. 064/208-91-21.
(258516)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан, 46 м2, етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(258382)

КОТЕЖ 1, двоипособан 62
м2, трећи спрат, сређен,
усељив, 41.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (258433)

СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,
кабловска. Тел. 344-254.
(258481)

ЦЕНТАР, продаја станова у
изградњи, врло повољно.
063/389-974. (258498)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
IV, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(258517)

КОТЕЖ 1, 50 м2, двособан,
реновиран, 24.500, 71 м2,
трособан. „Гоца”, 063/89977-00. (258400)
КОТЕЖ 2, 83 м2, трособан,
48.000; 60 м2, двоипособан,
38.000. „Гоца”, 063/899-7700. (258400)
ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
36.000; 55 м2, двособан,
40.000; 68 м2, двоипособан,
57.000. „Гоца”, 063/899-7700. (258400)
СОДАРА, 55 м2, двособан,
32.000, договор; 74 м2, трособан, 37.000.„Гоца”,
063/899-77-00. (258400)
ТЕСЛА, 50 м2, двоипособан, леп, 30.000; 71 м2, трособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (258400)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двоипособан, 29.500; 40 м2, једнособан, 21.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (258400)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Содари, 74 м2, I спрат.
Тел. 064/616-47-67.
(258389)
67,5 КВМ, стан новоградња, стар девет година, Моше Пијаде, етажно грејање,
I спрат. 063/746-11-51.
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(258433)

ЦЕНТАР: двособан, 45 м2,
ТА, IV од V, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (258433)
ТИП СТАНКО, двособан,
48 м2, ТА, други спрат, реновиран, 25.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (258433)
2

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м ,
седми, ЦГ, тераса, 26.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (258433)
НА ПРОДАЈУ стан на Тесли, 50 м2, I спрат.
064/817-15-70, 064/523-2905. (258411)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат +
гаража 14 м2, нова градња,
гас, власник, укњижен, усељив одмах. 063/449-798.
(258418)
ПРОДАЈЕМ стан 49 м2, на
Тесли, без ЦГ, надградња.
063/779-72-94. (258428)
СТАН дуплекс, 53 м2, ТА,
два купатила, центар, усељив, власник. 063/395-359.
КОТЕЖ 1, 64 м2, ЦГ, IV,
двособан, лифт, Радова
зграда, 38.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(258474)
СОДАРА, 67 м2, ЦГ, V, сређен, лифт, двоипособан,
41.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (258474)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
лифт, 25.00. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(258474)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
Тесла, одмах усељив.
063/827-95-69. (258523)
СТРЕЛИШТЕ, В. Влаховића,
I спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00. (258524)
ХИТНО, стан строги центар, продајем, одмах усељив, договор. 064/159-9945. (258441)
ПРОДАЈЕМ станове у центру – 104, 141, 152, 159.
060/312-90-00. (258483)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
м2, VI, ЦГ, две терасе,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(258508)
ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I,
TA, тераса, 28.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (258508)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62
м2, III, ЦГ, тераса, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(258508)

ТЕСЛА, Нови Свет, новоградња, четворособан, 100
м2, I, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(258517)
НОВА МИСА, Тргопродуктова зграда, трособан, 82
м2, II, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (258517)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, 68 м2, VIII,
36.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (258517)
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ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран стан у центру града, 54 м2. 063/354-429.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ два
стана на Содари за кућу.
Моб. 064/867-48-61.
(258682)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II, гаража,
подрум, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(258517)

СТАН, 40 вм, М. Кулића 32,
I спрат, реновиран, укњижен, 16.000, заједничко
двориште. Тел. 062/858-3347. (258708)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000; двособан, 49 м2,
24.500; трособан 71 м2,
43.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258521)

КУЋА 100 м2, 4 ара плаца,
реновирана, 27.000, Козарачка 10. Тел. 069/485-1266. (258708)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
39 м2, 21.000; трособан,
102 м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(258521)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
ВПР, III, 34 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2587139

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
31.500; једнособан, 35 м2,
18.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258521)
СОДАРА, трособан, 83 м2,
40.500; двоипособан, 54 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258521)
МИСА, трособан, II, 98 м2,
46.000, гас, двостран.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (258521)
МИСА, двособан, 49 м2,
24.500; гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (258521)
МАРГИТА, двоипособан,
58 м2, 34.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(258521)
КОТЕЖ 1, трособан, VI, ЦГ,
46.000; Тесла, једнособан,
II, ТА, 23.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (258554)
СОДАРА, сређиван трособан, V, ЦГ, лифт, 45.000;
трособан, I, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (258554)
КОД Водне заједнице, двособан, ТА, III, 30.000; центар, једноипособан, ЦГ, ВП,
29.000. „Лајф”, 061/66291-48. (258554)
ТРОСОБАН салонски, први
спрат, 98 м2, усељив, потпуно сређен, гаража, велики
подрум. 061/662-91-48,
062/191-75-35
(258558)
ГАРСОЊЕРА, Нови свет,
ЦГ, 28 м2, одмах усељива.
„Дива”, 345-534,
064/246-534,
064/246-05-71.
(258567)
ДВОСОБАН, Котеж 2, 58
м2, тераса, од 30.000 евра.
„Дива”, 345-534, 064/246534, 064/246-05-71.
(258567)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
29.000; Тесла, једноипособан, I, лукс. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4760)
ДВОСОБАН, прерађен, са
намештајем, 60 м2, Коњичка милиција. „Дива”, 345534, 064/246-534, 064/24605-71. (258567)
2

ДВОСОБАН, 64 м , стан каквог желите, леп на изванредној локацији, Котеж 2.
Дођите и уверићете се. Може и капара, без посредника. 065/311-40-27,
060/065-43-80. (258581)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, ТА, I, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2, II, ЦГ, изворно, 36.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (258593)
ЦЕНТАР, дворишни, сређен, 40 м2, 18.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
КОТЕЖ 1, Радова, двособан, 50 м2, III, ЦГ, изворно,
29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (258593)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, није последњи, ЦГ, 65
м2, 30.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (258593)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(258593)
МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, двориште, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (258598)
ДВОСОБНИ, 55 м2, Тесла,
32.000; Котеж, 28.000;
Стрелиште, 26.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (258598)

ТОПОЛА, почетак, 50 м2, 3
ара, намештен, 14.000, договор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(258598)

СТРОГИ центар, гарсоњера, 20 м2, III, ТА, 15.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(258622)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 67 м2 + две терасе.
069/195-54-45. (258648)

ТЕСЛА, новија градња, једноипособан, 37 м2, II, ЦГ,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (258622)

ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 31.000;
двоипособан, ЦГ, 40.000,
улично, 33, 16.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(258631)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74, 013/362-027.
(258433)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
35 м2, ВП, ЦГ, усељив,
21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(258622)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, 63, договор; двособан, ЦГ, 55,
27.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (258631)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (679),
„Трем 01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (258474)

МИСА, 2.0, I, 28.000; Стаклара, 60, улично, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(258631)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (258521)

КОТЕЖ 2, пре пијаце, двособан, IV спрат, лифт,
31.000, Тесла, двоипособан, III спрат, ТА, рађено
купатило, 26.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (4760)

КУПУЈЕМО двособан стан
на Стрелишту. Готовинска
исплата. 062/873-62-98.
(258526)

ПРОДАЈЕМ стан на Карабурми, два нивоа, 34 м2, са
две терасе. 060/077-78-20.
(258648)
ЦЕНТАР, дворишни, 40 м2,
21.0000; 50 м2, 24.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(258655)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, II, ЦГ, 29.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (258663)
ТЕСЛА, једнособан, II, 33
м2, тераса, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (258663)
ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2,V, ТА, 24.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (258663)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
нов , 77 м2, II, 64.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(258663)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
48 м2, тераса, III, лифт,
25.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(258663)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(258671)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2, V,
ЦГ, 35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (258622)
СТРЕЛИШТЕ, дворишни, 33
м2, реновиран потпуно,
16.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (258622)
МИСА, троипособан, 78 м2,
II, ТА, Тргопродуктова
зграда, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951 (258622)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан,
II, ЦГ, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951 (258622)
КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, 57
м2, III, 32.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (258623)
МАРГИТА, гарсоњера, приземље, 22 м2, ТА, 17.500.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (258623)
НОВА МИСА, једноипособан, ТА, 46 м2, III, 20.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (258623)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ нов
стан, 57 м2, преко пута
„Авива”, Стеријина 12, за
кућу или плац (шири центар). 064/555-41-70.
(258717)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (258623)
КУПУЈЕМ двоипособан,
трособан стан, не приземље и поткровље. 063/75665-21. (258684)

СТАНОВИ
КУПУЈЕМ стан за реновирање. 064/348-07-60,
231-99-54.
(258356)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине, станови, брза реализација. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(258379)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ СЕ стан 60 м2, грејање, кабловска, интернет,
намештен, високи партер
(сутурен). Слободно од 1
маја. С. Сремца 14.
060/320-51-42. (СМС)
ИЗДАЈЕМ на Миси мањи
намештен стан самцу.
063/154-94-11. (258352)

ПОТРЕБАН ненамештен
стан ниже спратности. Шири и ужи центар.
064/10559-91. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Панчево, близу
Стоматолошког факултета,
мала режија – око 1.000
динара, 120 евра + депозит. 060/443-32-03. (и)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
комплетно намештен, Центар. 062/159-48-87.
(258302)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, бесплатан интернет,
нова Миса. 063/775-99-86,
372-144. (258324)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Радивоја Кораћа 11, Стрелиште. 085/23140-14. (258323)
САМОХРАНА мајка, троје
женске деце, тражи стан на
чување, у Панчеву.
064/225-03-99.
(258335)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу,
80 евра. 065/353-07-57.
(258351)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2, са ЦГ,
зграда. 064/031-24-98.
(258359)
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
нова Миса, бела техника,
ТА грејање, 90 евра, плус
депозит. 063/281-891.
(258371)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

dr sc. med.
Слободан Томић

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

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

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

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

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

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

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

Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ се намештен стан
на Миси, самцима.
065/424-71-43. (258374)
СТАН за издавање, Цара
Душана 3, Панчево.
065/345-34-59, Радица.
(258383)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, празан. 064/359-5442. (258387)
ГАРСОЊЕРА за самца, нова Миса, „беовоз”, намештено, посебан улаз.
013/370-033, 064/207-1988. (258390)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, централно грејање,
први спрат, близу школе,
100 евра. Стрелиште.
065/315-15-55. (258398)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту.
063/880-07-61. (258422)
ИЗДАЈЕМ се стан 55 м2, новоградња, ненамештен, нова кухиња, норвешки радијатори, Б. Јовановића.
062/222-827. (258417)
ИЗДАЈЕМ стан 50 м2, Котеж 1, опремљен. 064/15815-90. (258419)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Содари. Тел.
063/261-621. (258426)
ИЗДАЈЕ се једнособан комплет намештен стан на Тесли. Тел. 069/507-08-88.
(258432)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
064/153-32-78. (258465)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, за самце.
063/839-56-81. (258480)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 58
м2, I спрат, ТА пећ.
065/258-05-24. (258442)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, ЦГ, клима,
Содара. Тел. 343-573.
(258488)
ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ намештен стан на Тесли.
063/849-94-07. (258499)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, зграда, Тесла,
ТА пећ, на дуже. 063/82269-14. (258505)

ПОТРЕБНИ станови за издавање. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(258508)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Стрелишту, 130
евра. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(258508)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Моше Пијаде 74, 100 евра.
061/147-32-20. (258534)

БЕСПЛАТАН двособан стан
на Спортском центру, за
помоћ старијој женској
особи у кући.
063/849-54-32. (258539)
МАЊИ намештен стан са
ЦГ, кабловска, интернет,
самцу-ци, ученицима, повољно. Тел. 378-093.
(258539)
КОМПЛЕТНО намештен
стан, I спрат, Содара, Савска, усељив од 1. маја.
062/634-112. (258560)

ИЗДАЈЕМ стан са грејањем,
нова Миса. 063/784-22-70.
(258577)

ИЗДАЈЕ се намештена соба
са купатилом. 063/761-0356. (258618)

ИЗДАЈЕМ собе за смештај
радника. Тел. 063/233-558.
(258657)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан код „Гас-Петрол”
пумпе. 060/518-95-80.
(2585809

ПОВОЉНО издајем мањи
намештен стан, ужи центар. 063/810-92-39.
(258635)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, намештен, ТА,
клима, 120 евра. 062/17184-62. (258660)

ГАРСОЊЕРА код Хотела
„Тамиш”, тотално намештена са климом, интернетом,
искључиво дамама.
064/351-15-52. (258595)

ИЗДАЈЕМ намештен стан са
грејањем. Информације на
065/222-76-90. (258609)

ТЕСЛА, једнособан намештен, реновиран, II, ТА, за
самце. 060/339-04-67.
(258666)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (258620)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ двособан ненамештен, 57 км,
Котеж 1, ЦГ. 063/104-6888. (258642)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 2. 064/338-4901. (258668)

Петак, 20. април 2018.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ТА, на Тесли. Тел. 063/81472-39. (258676)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
празан или намештен.
064/130-36-02.
(258688)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру. Тел.
063/761-11-89. (258694)
ИЗДАЈЕМ кућу, 80 м2, у
Старчеву, двориште, башта.
061/261-72-37, 061/659-0560. (258696)
НАМЕШТЕН стан, Миса,
Савина школа,н 50 м2, интернет, кабловска, грејање.
063/309-344, 062/295-968.
(258702)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
Рибарска 2, Караула.
069/485-12-66, 40 + 60 м2.
(258708)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209-400.
(258647)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ нову плусну
хладњачу, 620 м³, прилаз
камиона, Панчево.
065/800-90-04.
ИЗДАЈЕМ два сређена пословна простора од 170 м2
и 75 м2 на Јабучком путу
43-ц. 063/759-12-47.
(257167)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ или мењам леп
локал за стан у Панчеву.
063/741-64-00.
ПРОДАЈЕМ локал (разрађен 15 година) 17 м2, у
Браће Јовановић. 060/02814-80. (258066)
ИЗДАЈЕМО пословни простор (канцеларија и ординација), у Максима Горког
20, за детаље позовите
063/338-388. (258103)
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ИЗДАЈЕ се локал/кућа за
производњу, магацин и сл.
Два индустријска струјомера, гас, канализација, паркинг, Синђелићева.
062/222-827. (258417)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. Изузетно
прометно. 060/351-03-56.
(258479)

ИЗДАЈЕМ два локала у Тржном центру. 063/206-996.

ПРОДАЈЕМ пословне зграде, 460 и 1.650 м2.
060/312-90-00.
(258483)

ЛОКАЛ 25 м2, са издавање,
у Његошевој, 270 евра.
063/755-81-09. (258360)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код
Аутобуске станице. 352105. (258607)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 39 и 81 м2, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (258382)

ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
wi/fi, Ул. Др Жарка Фогараша 27. Тел. 062/504-220.
(258562)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, погодан за разне врсте делатности на Баваништанском путу. 060/51895-80. (258580)
ИЗДАЈЕМ халу 200 м2, 4.5
ара, висина шлепер прилаз.
063/301-653. (258669)
ИЗДАЈЕМ локал од 26 м2, у
Панчеву, Немањина 8. Тел.
064/184-87-50. (258654)
ЛОКАЛ за издавање, Стрелиште, 17 м2, цена 80 евра.
Тел. 063/478-480.
(258656)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОСАО
ПОНУДА

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept
тражи секретарицу. Потребно је да кандидаткиња
поседује високо образовање из области економије,
пословања или администрације, добро познавање
и коришћење енглеског језика и Maicrosofr office
програмским пакетом. Искуство није неопходно. Позвати на 069/334-54-42 од
8 до 16 сати. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. 063/884-2271. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, са искуством.
069/301-17-00. (СМС)
ТРАЖИМ дадиљу која би
радним данима чувала дете
старости једне године.
064/049-69-41. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/666-755. (СМС)

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept
тражи металостругара и
глодача. Позвати на
069/334-54-42, радним данима од 8 до 16 сати.
(СМС)

ПОТРЕБНА радница у маркету у Београду, плата 35.000.
063/804-67-71. (СМС)

ПОТРЕБНИ конобари за
рад у „Magnolija luks” Панчево. 064/393-56-90. (ф)
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ПОТРЕБНИ радници за рад
у ауто-перионици. 063/13528-32. (258640)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН искусан и озбиљан радник за сито-штампу. 063/165-83-93, 060/13508-40. (258647)

КАФАНИ „Ђерам” потребан
конобар и куварица са искуством. 062/478-394,
013/631-872. (258354)
ФАРБАРИ „Голија” потребан радник/ца са искуством.
Информације на тел. 25206-64, 063/776-56-58.
ПОТРЕБНЕ искусне жене за
рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-6495. (256771)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у ауто-перионици. 063/13528-32. (257542)

ОГЛАСИ

ПОСЛАСТИЧАР потребан.
062/404-144.
(258416)

РЕСТОРАНУ Rojal Burger у
„Авив парку” потребан конобар/конобарица.
063/216-788. (258677)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у играоници „Острво са
благом” у „Авив парку”.
062/333-502.
(258429)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/501-67-39.
(258687)

ПОСАО за пензионерке и
жене инвалиде, интернет,
страни језик.
063/878-40-52.
(258407)

ПОТРЕБНА девојка за рад
Кафе клубу „Петица”, код
Аутобуске станице.
064/997-79-09. (258706)
ПОТРЕБАН помоћни радник у штампарији, од 20 до
45 година, са или без искуства. 063/295-789. (258710)
ПОТРЕБНА жена до 60 година, по могућности да има
возачку дозволу за помоћ
деди од 80 година.
063/196-52-21. (258707)

ПОСАО

marketing@pancevac-online.rs

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ радници са Б
или Ц категоријом у дистрибуцији пића Weifert.
062/446-285. (258231)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу рекламног материјала.
064/241-45-14. (258237)

ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, пожељно искуство,
услови одлични. 064/98177-65. (258449)

ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, услови одлични.
ПОТРЕБНИ момци и девојке 064/062-22-79.
(258449)
ПОТРЕБНИ конобари и
спремачице.
060/043-52-98.
(258483)

за рад на шалтеру и за роштиљем Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел. 063/897-5504. (258242)
ПОТРЕБНЕ жене и девојке
за рад у кухињи,Ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел.
063/897-55-04. (258242)

ПОТРЕБАН радник/ца у
продавници прехрамбене
робе. Разговор за посао заказати у недељу од 9 до 13,
на телефон, 064/648-38-44.
(258484)

ДРЖИМ приватне часове
српског језика и књижевности основцима и сресњошколцима. Цена повољна.
064/033-57-43. (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (257503)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(257503)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање
намештаја у Вашем стану.
066/001-050, 063/329-464.

ПОТРЕБНА радница са искуством за рад у киоску
(штампа и цигарете). Звати
од 15 до 18. 064/813-00-34,
Љиља. (258507)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА: Панчево, машински сечемо,
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (257640)

ПОТРЕБАН магацински
радник и монтер скеле. Звати од 8 до 13, радним данима. 013/633-560. (258350)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (257650)

ПОТРЕБНИ радници за потребе производње, пет извршилаца. Контакт телефон
062/365-414. (258445)
ФРИЗЕРСКМ салону „Деја”, потребан мушко-женски фризер са искуством.
069/185-19-81. (258445)

ПОТРЕБНЕ пословође, шефови смена, Ћевабџиници
„Хало Лесковац”. Тел.
065/896-39-78. (258242)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
слот клубу Kentucky, Његошева. 064/474-74-47.
(258639)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 063/842-84-29.
(258364)
РЕСТОРАНУ „Стара Пивара” потребни конобари и
помоћни радници. 063/391824. (258412)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребан женски фризер.
064/185-92-34. (258414)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144. (258461)

Stari Tamiš a. d. Pančevo

raspisuje konkurs za radno mesto:
VODOINSTALATER
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu:
„Stari Tamiš” a. d. Pančevo
Kestenova 004
26 000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENЈE
Konkurs je otvoren do 27. 04. 2018. godine.

КОСИМ траву, коров, воћњаке и баште, врло повољно, тримером. Зоран,
061/683-67-48, 064/743812-46. (258069)

На основу одлуке директора Штампарије „6. октобар”
д. о. о. Панчево, расписује

ОГЛАС
1. ФИЗИЧКИ РАДНИК
2 извршиоца
2. ПОМОЋНИ РАДНИК У МАГАЦИНУ 1 извршилац
Вашу пријаву са радном биографијом можете нам
слати у року од 8 дана од дана објављивања огласа на
адресу: Штампарија „6. октобар” д. о. о. Панчево, Ул.
Кајмакчаланска бр. 34
или на email: mdjurkic@6oktobar.co.rs

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050, 063/329464. (257766)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (258263)
ХЕМИЈА, часови за основце
и средњошколце, повољно.
Јелена, 065/334-76-21.
(254419)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(255827)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94.
(258343)
ДАЈЕМ часове немачког,
повољно. 062/867-44-82.
(258336)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (258340)

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута Града Панчева („Службени лист града Панчева” број
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету
Града Панчева за 2018. годину („Службени лист Града Панчева” број 32/17 и 6/18), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине односно јединица
лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије” број 105/16 и 112/2017) Одлуке о начину,
критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Града Панчев („Службени лист Града Панчева“ број
2/17), градоначелник Града Панчева расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пројекти обухватају културне области:
• књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
• музика
(стваралаштво,
продукција,
интерпретација)
• ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн
и архитектура
• филмска уметност остало аудио-визуелно
стваралаштво
• манифестације везане за филмску уметност и
остало аудио-визуелно стваралаштво
• позоришна уметност (стваралаштво, продукција и
интерпретација)
• уметничка игра - класичан балет, народна игра,
савремена игра (стваралаштво, продукција и
интерпретација)
• остала извођења културних програма и културних
садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична
уметност и сл.)
• откривање,
прикупљање,
истраживање,
документовање, проучавање, вредновање, заштита,
очување, представљање, интерпретација, коришћење
и управљање културним наслеђем.
Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и
друга удружења регистрована за обављање делатности
културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина или Град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији Града Панчева.

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (258060)

ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици, трећа смена.
064/163-59-33. (258384)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, бетонирање, бавалит фасаде,
кречење. 063/865-80-49.
(258369)

да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о
потреби израде процене утицаја на животну средину
за пројекaт реконструкција локације РБС „Качарево
LTE” - ПА35/ПАУ35/ПАО35 на катастарској парцели
626/2 к. о. Качарево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 20. до 30. априла 2018. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
шут, итд. 063/868-02-06.
(258162)

„TEHNOMARKET” d. o. o. Pančevo

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:
1. Radnik za tretman alata u procesu ekstruzije profila – 1 izvršilac
2. Radnik na mašini za spajanje termičkog mosta
– 1 izvršilac
3. Radnik na presi za ekstruziju aluminijuma – 1 izvršilac
4. Pomoćni radnik
– 2 izvršioca
– mašinske ili elektro struke
– poželjno iskustvo u radu sa aluminijumom
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotografijom na email: ljilja@tehnomarket.com
ili se javite lično na adresu:
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 069/847-90-19, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

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

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу.
Текст Јавног конкурса и пријава могу се добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II
спрат, соба 204, зграда Градске управе Града Панчева,
Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети са званичне интернет презентације Града Панчева
Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2
електронски попуњена штампана примерка лично у
Услужном центру Градске управе Града Панчева или
поштом на адресу Трг Краља Петра I 2 - 4, Панчево са
назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката у области културе за 2018. годину” и електронском
поштом на имејл адресу .
Конкурс ће бити објављен у недељном листу „Панчевац” д. о. о. и на сајту Града Панчева .
Додатне информације се могу добити на телефоне
013/308-906
Контакт особа: Невенка Кљајић
Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 27. 04. 2018. године, у Малој сали зградe
Градске управе Града Панчева са почетком у 11 сати.

Петак, 20. април 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета,
грејача. Слободан,
063/865-80-74. (258497)

ЧАСОВИ математике, физике и немачког језика.
Професорка. 064/054-6785. (258406)

ЧАСОВИ енглеског језика
за децу. Од креативности
до знања. 069/226-82-88,
Маја. (258502)

ФИЗИЧКИ радник са Б категоријом потребан дисконту пића. 013/333-679,
од 8 до 17 сати. (258437)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова. 060/643-21-53.
(258514)

ИЗРАДА/МОНТАЖА конструкција хала, биндера,
кованих капија, ограда,
тенди, грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(258459)
БЕТОНИРАЊА, дворишта,
стаза, разбијање бетона,
рушења кућа, шупа, одношење непотребних ствари.
064/122-69-78. (258460)
РАДИМО све физичке послове: рушења, разбијање
бетона, бетонирања, кошење, траве, итд. 060/035-4740. (258460)

ЧАСОВИ енглеског основцима и средњошколцима.
Повољно и квалитетно.
064/168-68-27 и 013/313351. (251636)
ДУБИНСКО прање тепиха
ротационим четкама. Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (258698)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова. 061/412-44-50.
(258699)

УСЛУГЕ

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050, 063/329464. (257766)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (256615)
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.

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15. (258701)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у Вашем стану. 066/001-050, 063/329464.

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 23 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (258714)

ДУБИНСКО антибактеријско прање тепиха, бесплатан превоз. 066/001-050.
(258561)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена вентила,
увођење инсталација, отпушавање одвода. 060/69992-78, Драган. (257870)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 351073, 064/157-20-03.
(258462)
СЕЛИДБЕ, превоз беле технике, намештаја, откуп секундарних сировина. Јован.
061/616-27-89. (258462)
НЕГОВАЛА бих старију
особу или радила било који
други посао. 064/153- 3278. (258465)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: израда инсталација, адаптације,
реконструкције, поправке –
мајстор са дугогодишњим
искуством. 063/312-699.
(258469)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови:
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (258470)
КОМПЈУТЕРИ, поправка,
сервис, одржавање, уградња нових компоненти, брзо, повољно. 060/351-0354. (258479)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, бетонирање, бавалит, фасаде,
кречење. 063/865-80-49.
(2583699
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 063/842-84-29.
(258364)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846 (258448)
СПРЕМАМ станове, куће,
позовите ако вам треба.
064/278-71-20. (258447)
ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала би и неговала
старију особу. 065/624-7623. (258525)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, монтажа
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (258529)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001-050. (258561)
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КОСИМ зелене површине,
повољно. 064/548-63-16.
(258485)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (258457)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764,. (258452)

ОГЛАСИ

ЧИСТИМО подруме, гараже, таване, станове, одношење шута и сви физички
послови. 061/615-62-96.
(258716)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут. 061/321-77-93.
(258721)
ПОМОЋ у кући и спремање
станова. Тел. 065/332-1955. (258549)
ДУБИНСКО антибактеријско прање тепиха, бесплатан превоз. 066/001-050.
(258561)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 063/771-24-16.
(257870)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (257355)
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (258002)

ИЗРАДА молерских радова, ламината, декоративни
камен, итд. 063/187-46-42,
066/626-96-90. (258568)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)

ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење олука, висински радови. 065/535-24-56.
(258578)

КАМИОНСКИ превоз-кипер, шљунак, песак, сејанац, шут, 1.300 динара.
062/355-154. (258029)

ДУБИНСКО прање тепиха,
намештаја, душека. Наташа, 361-474, 060/361-4741, 066/361-474. (258589)

ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, одвозим шут. 064/35469-94. (258342)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (258601)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (258662)
НЕГА непокретних, полупокретних, мењам пелене.
Тел. 061/282-48-28.
(258665)
КОСИМ траву, крчим коров, шишање живе ограде,
све површине, дестинације.
063/844-61-13.
(258673)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије.
064/174-03-23,
062/790-881.
(258675)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001-050. (258561)
РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (257743)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, ламинат. 061/283-66-41.
(258388)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-1173. (2583709
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребна помоћна
радница за рад у кухињи,
са или без искуства.
060/512-59-99. (258563)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном
техником и модерним препаратима. заказивање од 9
до 12. 061/209-94-83.
(256718)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (4760)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. (4760)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (4760)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (4760)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија
са или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-7866. (4760)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, све релације по
Србији, с радницима. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (4760)
МОЛЕРСКИ радови, гипс,
ламинат. 062/976-18-42.
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, 064/49344-63, 061/631-51-41.
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут.
063/246-368. (258375)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 064/31710-05. (258388)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (258081)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (258504)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-3921, 013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (258504)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење
непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24
сата. 064/047-55-55.
(258116)
ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, тракасте завесе, израда, уградња, поправка. 065/886-85-95,
063/886-85-95. (258627)
ПОТРЕБАН радник за аутоперионицу, екстра услови.
061/600-97-00. (258541)
АУТОПЕРИОНИЦИ „Бибац”
потребан радник са искуством. 066/001-050.
(258561)
ПОТРЕБНА радница са искуством у продавници мешовите робе (прехрана),
неопходно искуство. За информације позвати на
063/341-770, до 15 сати,
Pro Trade. (258570)
ФАСТ ФУДУ „Грил Бум” потребна жена за рад на роштиљу. 064/323-92-77.
(258571)
ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 063/320-847.
(258591)
МЕЊАЧНИЦИ потребна
радница. 064/6378-11-96.
ПОТРЕБНИ возачи за превоз хлеба и пецива фирми
„Превозник”. Превоз обезбеђен. 060/864-07-71.

САЛОНУ „Мерима” потребан ученик/ца. Тел.
063/196-94-85, 013/320146. (258586)
ПОТРЕБНЕ раднице за паковање, у шивари. 064/06222-79. (258821)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство Основне школе „Бранко Радичевић”, на
име Бојан Младеновић.
(258348)
БРАЧНИ пар чувао би старију особу, доживотно, договор. 013/345-874.
(258438)
ТРАЖИМ средовечну жену
да живи са очуваним старим господином, са станом
у Панчеву. 013/251-64-03.
(258623)

ТУРИЗАМ
ПОТРЕБНЕ раднице у шивари за паковање мајица.
064/981-77-65. (258821)
ПОТРЕБНА куварица и конобарица у Винарији „Ђурић”. 063/329-340.
(258826)
ПОТРЕБНИ продавци и помоћни радници у кухињи за
ресторан „Пилећи дућан” у
„Авив парку”. 013/377-230,
064/643-41-22. (258616)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(258535)
РОЛО НАЈ, вам нуди поправку, уградњу ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, комарника, хармоврата, туш-кабина, роло челична заштитна врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594, 063/89421-80. (258536)
СЕРВИС телевизора, ЦО 2
апарата, ауто-кључева, ремонт аку батерија, корекција километраже.
063/800-01-96. (258553)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и пунимо гасом,с ве са заменом уља и УВ бојом, 2.500
динара. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (258697)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(258697)

РАЗНО

УПОЗНАО бих лепу, згодну
женску особу ради дружења и могућег брака, од 3550 година, мушкарац из
Аустралије. 02/822-40-42.
(258328)

СОКОБАЊА, нови апартмани код парка Борићи.
Резервишите на време.
064/507-20-84. (258366)
АПАРТМАНИ у центру Сокобање, може ваучер. Тел.
063/426-63-45. (258409)
СОКОБАЊА, издајем
апартман, центар, КТВ, за
првомајске празнике.
065/205-45-48. (258705)

ПОПУСТ
Обавештавамо
кориснике наших услуга да
на цене огласа
и читуља одобравамо попуст свим радним данима
осим средом.
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Нашем вољеном оцу, деди и супругу, последњи поздрав

УГЉЕШИ ЦАЈИЋУ
Ћерка МИРЈАНА, унук СТЕФАН, унука СНЕЖАНА и супруга ЈЕЛИЦА

Сахрана ће се одржати 19. априла 2018, у 15 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
(87/Ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој вољеној

МИЦИ ВЕЛАШЕВИЋ
1935–2018.
од пријатеља ЉУПКЕ и ДУКИЈА

ПОПУСТ

(71/258608)

МИЦИ ВЕЛАШЕВИЋ
1935–2018.

УГЉЕШИ

од ДРАГАНА, НЕВЕНКЕ, ОГЊAНА
и СРЂАНА СМИЉАНИЋА с породицама

Син ДРАГАН, снаја ВЕРА, унука ВАЊА
и унук ВУК

(99/258693)

(70/258607)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВИ ЛИМБЕРГЕР
КНЕЖЕВИЋ
1940–2018.
Твој син МЛАДЕН и ћерке ЈЕЛЕНА и НЕДА
с породицама, брат МИРОСЛАВ с породицом
и остала родбина
(75/258625)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

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

Петак, 20. април 2018.
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15. априла 2018. престало је да куца срце мог вољеног супруга
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Последњи поздрав драгом куму

САШЕ НЕБРИГИЋА
1982–2018.

САШИ НЕБРИГИЋУ
1982–2018.

Дуки мој, моја љубави, срећо, животе, веро и надо моја, шта речи?!
А рећи ћу изгубили смо најважнију битку за наше боље сутра!
А кажу да најбољи остављају само најбоља дела иза себе, ти си мени оставио два анђела!
Та два анђела, који ми дају снагу да издржим сваки наредни минут, сат и годину, и ја смо неизмерно тужни.
Вољени никада не умиру.
Твоји: ИЦА, АЛЕКСА и ЛЕНКА

Најдражем зету и паши Салету

Твоја доброта, велико срце и племенита
душа заслужују поштовање и вечно сећање на тебе.
Хвала ти на свему.
Твоји кумови ОЉА и НИКОЛА ШИЈАН
(7/258365)

(81/258650)

Последњи поздрав

Драги наш

Драги наш Сале

САША НЕБРИГИЋ

Заувек неутешни: ТИЋА, ГАГИ, НЕЦА,
ФИЋА и СОФИ

САЛЕ

САЛЕТУ

(82/258650)

Много нам недостајеш, а тек ћеш нам недостајати.

САША НЕБРИГИЋ

С великом тугом у срцу опраштамо се од

Воле те много твоји: тета, теча, ИКА, ИВАНА,
ПЕТАР и СТРАХИЊА
(84/258650)

од СЛАЂЕ, ОЉЕ
и ДАНИЈЕЛЕ
с породицама
(79/258636)

Ти знаш колико смо те волели, а неизмерно тужни што смо те изгубили.
Последњи поздрав другарици

Последњи поздрав драгој сестри

САШЕ

Твоја тетка МИКИ и чика БРАЦА

НАДА, МИША, МИКА и БОЈАНА с породицама

(83/258650)

(47/258547)

Саучествујемо у болу мајке малог Алексе, због губитка
супруга и оца

Мили наш, муж, отац, дека и прадека

НЕВЕНИ ПАВИЋЕВИЋ
1954–2018.

МИРИ
МАЛБАШИЋ
рођ. Брадић

Вољени никад не умиру.
Брат ЗОРАН с породицом

ДУШАН ДИМИЋ

(12/258391)

Твоја другарица ЉИЉА
ШТЕТИН с породицом
(65/258599)

САШЕ НЕБРИГИЋА
Родитељи деце вртића „Љиљан” са васпитачицама
РУЖИЦОМ и МАРИЈОМ
(80/258645)

преминуо је 14. априла 2018, у 91. години.

10. априла 2018. године
преминуо је наш драги

Последњи поздрав вољеној сестри

Ожалошћене породице ДИМИЋ и ОСТОЈИЋ
(46/258545)

Сале, живећеш вечно у нашим срцима.

ЂОРЂЕ

НЕВЕНИ ПАВИЋЕВИЋ НЕНИ

ДАРЕ, МИЛИЦА и МИЛЕНА
(85/258650)

ПЕТКОВИЋ
Заувек у нашим мислима.
Чуваћемо те од заборава.

ЂОРЂЕ ПЕТКОВИЋ
Последњи поздрав драгом брату и стрицу од брата
ЈОВЕ, синовца НЕШЕ и синовице СЕКЕ

Сестра СЛАВИЦА с породицом

(24/258425)

(11/258390)

Мојој вољеној

Последњи поздрав
Ђолету од супруге
ТОДЕ

Мојој милој мајци, вољеној баки

(23/258424)

Мој драгој

ПОПУСТ

супер БАКИ

БАБИЦИ
Без твојих плавих очију, небо никад неће имати исту боју.
Твоји: ЛУТКИЦА и САЛЕ
(62/

Све оно наше ће увек бити део мене. Хвала ти на свему.
Ти знаш.
Твоје пиле бабино и ЈАСИ
(61/

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

МИЛОСАВЕТИ ВЕЛАШЕВИЋ
МИЦИ
рођ. Мацановић
23. II 1935 – 13. IV 2018.
Хвала за бескрајну љубав, бригу, нежност и пожртвовање. То остаје уткано и у срцу и у души
заувек.
Твоји: БРАНКИЦА, ОГЊЕН и ЈЕЛЕНА
(60/258588)
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17. априла 2018. године, у 79. години, упокојила се наша мајка

ЈЕЛЕНА НЕСТОРОВИЋ
рођ. Матановић
Сахрана је обављена 18. априла 2018. године, у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка НАДА и синови СЛОБОДАН, МИЉАН и САША
с породицама и остала родбина и пријатељи
(51/258569)

Последњи поздрав драгој комшиници

Драгој мајци

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ
рођ. Матановић

Последњи поздрав прији

Највољенијој мајци и баки

ЈЕЛЕНИ
НЕСТОРОВИЋ

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

Ожалошћена ћерка НАДА, зет ДРАГОСЛАВ
и унуци ВЛАДА и МАРИЈА

Ожалошћен син МИЉАН, снајка ИВАНА
и унуци ТЕОДОРА и ВУКАШИН

(54/258569)

(55/258569)

од ДРАГАНА и КОСАРЕ
(57/258573)

Најдражој мајци

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

Вољеној мајци и баки

Комшије из зграде у Исидоре Секулић 11
(86/258653)

Поштованој

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

УГЉЕШИ

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

рођ. Матановић

ЦАЈИЋУ

Много нам недостајеш.
Син СЛОБОДАН и снаха СЛАЂАНА

Ожалошћени: син САША, снајка СНЕЖА
и унуци МИЛАН и МИЛОШ

(53/258569)

(52/258569)

од сестре ЉИЉЕ, ОЉЕ
и НЕМАЊЕ
(100/258695)

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
Колектив златаре и мењачнице „Codex”
(56/258569)

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

Петак, 20. април 2018.

Година прође, дан никад...
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Последњи поздрав нашој драгој мајци, баби и прабаби

25

Четрдесет дана од смрти наше

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВ

ВОЈИСЛАВИ БОГДАНОВИЋ
1935–2018.

СЛАВКО
ЈАЊИЋ
1940–2017.

Ћерка БРАНКА с породицом и син ДРАГАН
с породицом

ПОМЕН

1978–2018.
1993–2018.
Време не брише драга сећања.
ДУДА, ВУКИЦА, СРЂАН и МАЊА

(66/258601)

(77/758632)

23. априла 2018. даваћемо четрдесетодневни помен

ДЕМЕНЕСКУ

др ПЕТАР

ДРЕНКА

БОГОЉУБ

1996–2018.

2007–2018.
Син РАСТКО и ћерка ЈЕЛЕНА

КОСАРА ЈЕЛЕНЕКОВИЋ

25. априла навршава се шест месеци како није с
нама

СВЕТЛАНА
ДРАКСИН
Драга пријо, прошло је
четрдесет дана откако
ниси с нама, али остаћеш
заувек у нашим срцима.

СВЕТЛАНИ
ДРАКСИН

Породица ГАЈИН

Бол се не смањује...
Супруг СВЕТИСЛАВ
и ћерке с породицама

(36/258489)

(8/258372)

23. априла се навршава
четрдесет дана од смрти

Петогодишњи помен

Живиш у нашим срцима.
САША, ЈЕЛИЦА и НИКОЛА

ДАРИНКА ПОПАДИЋ
1940–2017.
Увек си у нашим срцима.
Твоји најмилији: ћерка СНЕЖАНА, унука ИВА,
праунук ЈОВАН и зетови ЗОРАН и МИЛАН
(96/258692)

(73/258617)

У недељу, 22. априла, навршава се четрдесет дана од смрти нашег

У не де љу, 15. апри ла
2018, опростили смо се
од нашег драгог тате, али
ћеш заувек бити у нашим срцима

(88/258663)

СВЕТЛАНЕ
ДРАКСИН
рођ. Бељин
1951–2018.

21. априла 2018, у 11.30,
на Новом гробљу, даћемо
шестомесечни помен

ЈОВИЦЕ
ДИМИТРИЋА
1952–2018.
Парастос ће бити у 11
сати, на православном
гробљу у Старчеву.
Породица
(95/258690)

ДУШАН
КАЈАЛИЋ
1958–2013.

Брат ЗОРАН
и ДУШИЦА

Време пролазим, рана на
срцу остаје отворена. Нема утехе, само неизмерна бол, љубав и сећање.
Мајка ЈОВАНКА

(43/258533)

(40/258496)

ДАРИНКА ПОПАДИЋ
1940–2017.
Шест месеци како је преминула моја заова.
Почивај у миру.
Твоја снаја СУЗАНА
(98/

БОРИС
ДИМИТРОВСКИ
2. VI 1944 –14. IV 2018.
Син ДРАГАН, ћерке
ДРАГАНА и ДАНИЈЕЛА,
снаја СВЕТЛАНА, унука
АНДРЕЈА и зетови
ЈОВИЦА и ИВАН

25. априла 2018. навршава се година туге и
бола откако ниси с нама

(93/258685)

МИЛАНУ
КРКОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ
ДАМЈАНОВ
ЏОДИ

Његови најмилији
(49/258565)

ДУШАН
1. XII 1950 – 25. IV 2017.
Вољени никад не умиру.
Твоји најмилији

Годишњи помен даћемо
у суботу, 21. априла 2018.
године, у 10 сати.
Сестра БОБА
с породицом

(63/258590)

(48/258548)

ПРЕДИЋ
АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВСКИ
24. IV 2001 – 2018.

МАРИЈА
ДАБИЋ

Се дам на ест го ди на је
прошло, ал душа је празна, а останеш сама.
Воли те твоја жена
ДУШИЦА

23. IV 2011 – 23. IV 2018.
Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА, унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР

(89/258667)

(78/258634)

Прошло је шест година
откако се преселила у
вечност наша мила сестричина

22. априла навршава се
четрдесет дана откада
нас је напустио једини
брат и ујка

ДАРИНКА ПОПАДИЋ
1940–2017.
Мама, фалиш ми много.
Твоја ћерка СНЕЖАНА
(97/258692)

Навршава се шест месеци без нашег

24. априла 2018. је четири године откако ниси с нама

ЗОРАН
КЕЉЕВИЋ
КЕКИ

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

НАДА

(76/258630)

У суботу, 21. априла, у 11 сати, Старо православно гробље, једногодишњи помен

27. априла навршава се
деветнаест тужних година откако нас је напустио и оставио у тузи
и болу своје најмилије

(37/258490)

(94/258688)

Пуно је суза пало кад је
твоје срце стало... Сузе те
не могу вратити,
али наше молитве увек
ће те пратити.
У срцу туга, на гробу тишина, а у твоме дому велика, велика празнина.
Воле те бескрајно твоја
супруга ЗОРИЦА
и ћерке ЈАСМИНА
и ДРАГАНА
с породицама

ВАСА
МОМИРОВ

СВЕТЛАНЕ ДРАКСИН
У оку суза, у срцу туга, у души празнина.
МИРЈАНА, БРАНИСЛАВА и ОГЊЕН

ПЕТАР РАДАНОВ
Заувек ћеш бити у нашим мислима.
Твоји: супруга ЦИЦА и ћерка ЗОРИЦА
(58/258574)

Пре двадесет две године умрла је моја мајка

ЗОРАНА
КЕЉЕВИЋА
КЕКИЈА

Шест месеци прође, а
лепе успомене и сећања
на тебе остају заувек.
Твоји: ПЕКИ и ГОЦА

Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоји: НЕША, ВИКИЦА
и СТАША

(39/258491)

(38/258492)

Сећање на драге родитеље

РАКОЧЕВИЋ

ЗОРА
ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Мунић
12. IV 2012 – 12. IV 2018.
Тугују за њом њене
тетке и ујаци
(42/258527)

МИЛЕ
Време пролази брате мој
и ујка, а бол и туга је све
већа.
Твоја ДАДА и твој
сестрић ГОГА
(32/258463)

АНЂЕЛКА ПОПОВ

ВУКОСАВА

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(44/258537)

БРАНИСЛАВ

1938–2016.
1935–1996.
Наша љубав и поштовање јачи су од заборава.
Ваши најмилији
(50/2585669)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 21. априла 2018, у 11.30, на Православном гробљу у Банатском Брестовцу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

Драги наш анђеле

Прошло је једанаест година од смрти

НЕМАЊА СИМОВИЋ
1986–2017.

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ
1986–2017.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи...
Неизмерно недостајеш...
Твоји: отац МИРОСЛАВ, мајка СЛАВКА, сестре НЕДА и НАТАША,
сестрићи НИКША и ВУК, зетови НЕША и МИТАР

Нека те у тишини вечног мира чува наша
љубав јача од заборава...
Воле те твоји УРОШЕВИЋИ: тетка
ДРАГА, теча УРОШ, сестра АНЂЕЛИЈА
и брат СТРАХИЊА с породицама

Породица ЈОВАНОВ

(22/258423)

(35/258486)

(21/258421)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БОГОЉУБА ЈОВАНОВА
БАТЕ
21. IV 2007 – 21. IV 2018.

У суботу, 21. априла 2018, у 11 сати, на Старом гробљу у Панчеву,
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом супругу, тати, деди
и прадеди

ЖИВАН
КОВАЧЕВИЋ

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
Девет година је прошло откада ниси с нама, а опет си с нама у нашим срцима, нашим мислима, нашим сновима.
Твоји: ЉУБО и ЈОВАН

ЛАЗАРУ ОБРЕНОВУ
1934–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Супруга НАДА, ћерке БЕБА и ЗОРИЦА с породицом

(17/258402)

IN MEMORIAM
20. априла 2018. навршава се пет година од
смрти нашег драгог

Анђео мој

СЕЋАЊЕ

(34/258426)

У мислима и срцима увек
с нама.
Супруга РУЖИЦА, син
ВАСА и ћерка СМИЉА
с породицама
(14/258394)

У суботу, 21. априла 2018, у 11 сати, на старчевачком гробљу даваћемо шестомесечни помен
нашем драгом

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2018.
Пет најтужнијих година без тебе сине мој...
Не постоји реч, не постоји музика, боја... ништа
што може описати што си ми ти.. звездо моја...
само небо зна. Анђеле мој најлепши.
У срцу и мислима увек те чува твоја мама.
Волим те.
(67/258604)

ДИМИТРИЈА
ВУКАЈЛОВИЋА

ЗОРАНУ КЕЉЕВИЋУ

Породица

Твоја љубав и племенитост је наша снага, твоје
срце наш понос. Дани нису избрисали твој лик,
месеци нису ублажили тугу, само време пролази.
Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка ИВАНА, унучад
МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН и зет МИЛАН

(20/258415)

(91/

дипл. правника

24. априла је пуних пет
година како су се моје
лампе погасиле

ЂУКА САНАДЕР

Пет претужних година без мог пријатеља

Кажу, прошло је пола године како си отишао заувек, али ниси, ти си само отпутовао. Свако звоно на телефону или кући помислимо да си ти.
Знај, тако ће заувек остати.
Чекаћемо те.
Хвала ти на бескрајној љубави.
Твоји најмилији: ИВАНА, БИЉАНА, МИЛАН,
МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН
(92/258686)

21. априла 2018. навршава се година откад није
с нама наша драга

ЂУКЕ САНАДЕРА
Ни време не лечи пустош коју си оставио, и даље те тражим где год да кренем...
Твој брат КРЛЕ

Никада те неће заборавити твоји Вуковићи: САША,
МИЋА, чика БОЛЕ и тетка ВЕРА
(69/2586069

Четрдесетодневни помен

(45/258450)

ЂУКА
САНАДЕР

Че тр де се то днев ни по мен, 21. априла, у 11 сати, на гробљу у Омољици

2013–2018.

ГОРДАНА МРКАЉ
Чуваћемо сећање на њену пожртвованост и доброту
Твоје: МИЛИЦА и ЗОРИЦА с породицама
(90/258678)

Ђорђе мој, прође пет година , ја још увјек нисам
свјестан шта ме је снашло.

ЂУКА
САНАДЕР

ЉИЉАНИ
ВОЈНОВ
1934–2018.

24. IV 2013 – 24. IV 2018.
Пет година иста мисао:
како да те вратимо?
Воле те твоји: бака ВИДА, тетка МИРА, брат
ЈОВАН и сестра СЛАЂА

Почивај у миру, мајко!
Увек ћемо те се сећати с
љубављу и тугом у срцу.
Твоје кћерке ЦИЦА
и МИКА с децом

(68/258605)

(26/258435)

Много те воли твој тата
и баба ЕВИЦА
(41/258510)

РАДОМИРОВИЋ

СРЕЋКО
ИЛИНЧИЋ
21. IV 2008 – 21. IV 2018.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Прошло је десет година
од смрти супруга и оца.

СРЕТЕН
ПЕРИЋ

Твоја породица

За све што долази... Недостајеш!
Твоји: РАДА, НЕША
и НЕНА с породицом

(27/258436)

(64/258596)

САВОТИЈЕ

МАКСИЈАНА

1999–2018.
2011–2018.
С поносом Вас спомињемо, а са тугом живимо.
ВУЛЕ и ЗЛАТА
(15/258345)

Петак, 20. април 2018.

У суботу, 21. априла 2018. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву, даваћемо шестомесечни помен
нашој драгој

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

24. априла 2018. године навршава се седам тужних година откако није више с нама наша вољена мајка, супруга и бака
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Мом оцу, мом чувару

ПЕТКУ
СТЈЕПАНОВИЋУ

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

МАРИЈИ ТОДОРОВ
1937–2017.

Тешко је борити се са
истином да Те више не-

Оставила си доброту која се не заборавља,
и тугу која не пролази. Почивај у миру и
хвала ти за све, а успомену на тебе чувају
твоји најмилији.
Браћа: ПАВЛЕ, СТЕВО и ИЛИЈА,
сестрићи МИТА, ИГОР и ОБРЕН
са својим породицама

Време није ублажило тугу која траје и трајаће вечно.
Све што можемо рећи је да нам бескрајно недостајеш.
Заувек у срцима и сећању њене породице. Почивај у
миру вољена.

ма. Имао си све особине
које чине човека великим. У срцу те чувам до
краја мог живота.
Недостајеш ми прејако...

Твоји најмилији: ћерка МИРЈАНА, супруг ПАВЛЕ,
унука АНТОНИЈА, унук АЛЕКСА и зет ВЛАДИМИР

Твоја СЛАЂА

(18/258410)

(2/258336)

(19/258413)

22. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на нашег оца, таста и деду

Навршава се година од смрти драгог друга

25. априла 2018. навршава се тужних годину
дана откако није с нама
наша драга

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ САЈА
1938–2017.
21. априла, у 11 сати, дајемо годишњи помен.
Има те у сваком дану који прође. Никад се неће
заборавити ко си и какав си био. Успомене на тебе су непроцењиве.
Твоји најмилији
(1/258336)

Радо се сећамо драге куме

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДЕТА МУЈИЋА

РАДЕТУ МУЈИЋУ
29. IV 2017 – 29. IV 2018.
Ко је рекао да време лечи све, слагао је.
Време не лечи ништа, само те научи да живиш с
болом.
Супруга ВЕРА и поћерка МИРА с породицом

БЛАГА
НИКОЛОВСКА

Заувек у сећању.
ЗОЗОН
(6/258362)

(5/258361)

Њени најмилији
(4/258347)

23. априла 2018. навршава се пет година откако
нас је напустио наш вољени

Четрдесетодневни помен нашем драгом супругу, оцу и деки

СТАНЕ
ЛЕПЕДАТ

ВИКТОРИЈА
ФАРА
19. IV 2008 – 19. IV 2018.

У суботу, 21. априла, даваћемо шестомесечни помен мојој вољеној мајци
Породица ГРГИЋ

С љубављу и тугом твоји
најмилији

(10/258386)

(28/

СЕЋАЊЕ
23. IV 2004 – 2018.

МИЛАН ЈОЈКИЋ

МИЛЕ ЂОРЂЕВ

2013–2018.
Био си диван супруг, отац, деда и надасве племенит човек великог срца. Ма где био нека те небески анђели чувају, јер си својом добротом то заслужио. Заувек у нашим срцима.
Супруга ЈЕЛИЦА, син ЗОРАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицом

Наша срца и наше успомене су места у којима
ћеш заувек живети.
Много је разлога да те са поносом памтимо и од
заборава чувамо.
Твоји: супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН
с породицом

(33/2584649

(72/288614)

ШКОРИЋ

МИРЈАНИ
ВУЈАСИНОВИЋ
МИРИ
Сећање на тебе и твоју
љубав вечно ће живети у
мом срцу.
Твоја БРАНКА

СТАНА ЛЕПЕДАТ
С љубављу и тугом њени најмилији.
МИЛИЦА, САЊА, ДУШАН и МИЛАН
(59/258582)

(3/258344)

Прошла је година без наше драге

20. априла навршава се шест година откада није
с нама наша вољена супруга, мајка и бака

БЛАГЕ
НИКОЛОВСКЕ

ЉУБИЦА БЈЕЛАНОВИЋ

ЈУГОСЛАВ АТАНАЦКОВИЋ
МИРЈАНА

ЛАБУД

Време које пролази без вас, не лечи празнину и
тугу за вама.
Ваш син САША
(9/268380)

ПОМЕН

26. III 1960 – 18. IV 2013.
Никада нећемо заборавити тај страшни дан када
се угасила светлост у твојима очима и када је
твоје срце престало да куца. Бол проћи никада
неће, стално се молимо и палимо свеће. Заувек
си у срцима док куцају снажно, љубав је вечна,
друго није важно.
Супруга РАДИЦА, ћерке МИРЈАНА
и МАРИЈАНА с породицама

Лепе успомене и сећања на Тебе чувају: снаја
ТРАЈКА и братанице
СЛАВИЦА и ВЕРА
с породицама

(31/258458)

(74/258619)

ЂУРА

2008–2018.
2011–2018.
Чувамо Вас у нашим сећањима.
Син ЈОВАН с породицом
(29/258456)

Супруг МИЛАН, син РАДОШ с породицом и
ћерка РАДА с породицом
(13/258312)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

У петак, 20. априла, у 10 сати, на Новом гробљу, одржаћемо помен вољеној мајци

КОСТА УВАЛИН

ЗЛАТА
ПАВЛОВСКИ

АНИ ПЕТРОВИЋ

КОМАНОВ

ЗОРКА

Чувамо је од заборава у мислима и сећањима.

21. IV 1996 – 21. IV 2018.
Увек си с нама у нашим срцима.
Породица УВАЛИН
(30/258457)

22. IV 2011 – 22. IV 2018.
Твоји најмилији
(258401)

Породица ПЕТРОВИЋ
(25/258431)
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marketing@pancevac-online.rs

На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 - аутентично тумачење) 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Ковачица за 2018.годину („Сл. лист Општине Ковачица” бр. 11/17 и 04/18) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр.16/16 и 8/17), Општинско веће Општине Ковачица, на 89. седници одржаној дана 13. 04. 2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ковачица путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Ковачица као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, људским и мањинским правима, верским правима, заштити животне
средине, заштити деце и омладине, особа са инвалидитетом и уметничком стваралаштву, на српском језику и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковачица.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја и подизања квалитета информисања.
Конкурс се расписује за спровођење пројекта у 2018. години.
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 18.300.000,00 динара.
II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ, НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Право учешћа на конкурсу има:
1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;
3. Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу Регулаторног тела за електронске медије.
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног
интереса, у складу са законом. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Минимални износ средстава који се може одобрити по пројекту је 20.000,00 динара, а максимални износ средстава по пројекту је 7.000.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима средства ће се додељивати у складу са одредбама чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени Гласник РС” бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на
конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс (за сваку категорију посебно) су:
Основни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степенa утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
– неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
(2) Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;
2. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;
3. Tехничка и кадровска опремљеност на територији општине Ковачица;
4. Реализација пројекта на територији општине Ковачица;
5. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;
6. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, националних мањина, као и поштовање професионалних и етичких медијских
стандарда;
7. Економична дистрибуција релевантних медијских садржаја;
8. Бржа и боља интеракција са корисницима;
9. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.
IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који је објављен на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије, с обзиром да се годишње мења, а од фебруара текуће године се налази на сајту Министарства нов Образац 1- пријава и Образац 1- табела буџета који су објављени на сајту општине Ковачица : www.kovacica.org
1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (Образац 1)
2. Табела за пројектно суфинансирање из области јав. инф. - Буџет пројекта ( Образац бр.1- табела буџета)
Уз горе наведене обрасце неопходно је приложити и :
·
фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
·
фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;
·
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за електронске медије,
·
визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
·
потписану оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта, (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
·
потписану оверену изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције,
·
потписану изјаву учесника на конкурсу, о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ, у текућој фискалној години и по ком основу за производњу медијских садржаја за телевизију;
·
оверену изјаву медија или више медија, преко којих ће се програмски садржај емитовати (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма).
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Ковачица www.kovacica.org и у недељним новинама „Панчевац” који се дистрибуирају на подручју органа који расписује конкурс.
Пријаве на Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања у 2018. години подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац”
односно најкасније до 10. 05. 2018. године.
Пријаве на Јавни позив се подносе на писарници Општинске управе- општине Ковачица или путем поште – на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа Ковачица, Маршала Тита 50, 26210 Ковачица, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. Конкурсни материјал се не враћа.
V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и Предлог о расподели средстава са образложењем, доноси Конкурсна комисија коју Решењем именује руководилац органа, који је расписао Јавни позив.
Предлог комисије о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује се од стране сваког члана комисије.Уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона, овог правилника и услова утврђених у јавном позиву за учешће на конкурсу, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Ковачица – www.kovacica.org и скенирана - достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Након доношења Решења, Општина Ковачица закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
VI ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС””, број 83/14, 58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС” ,број 16/06 и 08/17) Општинско веће Општине Ковачица, након усвајања садржине Јавног позива, позива сва новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања
конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да доставе своје предлоге за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.
Рок за подношење предлога кандидата је 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац” односно, најкасније до 10. 05. 2018.године.
Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита број 50, 26210 Ковачица, са назнаком: за Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину - предлог за Комисију, или предати лично на писарници општине Ковачица, Маршала Тита број 50, Ковачица.
VII ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку
тих средстава, на Образац 2- наративни и финансијски извештај прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије” 16/16
и 8/17), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта или до 31. 12. 2018. године. Уз наративни извештај, доставља се и доказ о реализацији пројекта, у складу са законом и закљученим уговором.
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Петак, 20. април 2018.
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ОРИЈЕНТИРИНГ СТИГАО У НАШ ГРАД

КАКО ПРОНАЋИ НАЈБОЉИ ПУТ...
Будући да савремене животне
тенденције данашњем човеку
диктирају високе психофизичке стандарде, од суштинске
важности је пронаћи модел по
којем ће што лакше досегнути
тај циљ.
У последње време многи су
схватили да такво решење неизоставно мора подразумевати
одлазак у природу, а за савршену комбинацију неопходна
је спрега физичких и менталних активности.
У том погледу једно од најбољих решења пронађених у
последње време јесте оријентиринг, млад спорт који се недавно појавио и у нашем граду...
Ори јен ти ринг је рела тив но
млад спорт, заступљен широм
света, који подразумева сналажење у природи и као такав
веома је потребан данашњим
генерацијама за њихов даљи
опстанак.
Од прошле године у Панчеву постоји Спортско удружење
за оријентиринг „Оса”, које већ
ниже успехе на многим нивоима, у шта се дефинитивно
може убројати и рад са особама с благим интелектуалним
тешкоћама из удружења „На
пола пута”.
За неупућене, то су они добри
људи што се сва ке неде ље,
нешто пре поднева, окупљају у
Народној башти, а последњи
њихов тренинг пропратио је и
„Панчевац”.
За младо и старо
Председник Спортског удруже ња „Оса” Мио драг Мика
Видовић на почетку разговора
истиче да је ово први и једини
оријентиринг клуб у јужном
Банату и не спори да је настао
и захва љу ју ћи анга жо ва њу
Добрице Јелића, првог човека
републичког савеза.
– Он нас често обилази и
подстиче на још бољи рад, иако

неоспорно имамо јако добре
такмичаре. Што се наше организационе структуре тиче, најпре смо били део Планинарског друштва „Јеленак”, па под
ДИФ-ом, а од прошлог септембра регистровани смо као удружење и ако све буде текло по
плану, за годину дана стећи
ћемо услов за преименовање у
клуб. Иначе, многи нас мешају с планинарима, извиђачима, кросерима, али од свих њих
се дијаметрално разликујемо,
јер је оријентиринг један комплексан спорт, чија је суштина
у томе да уз помоћ карте и
компаса што брже и по задатом редоследу пронађете све
контролне тачке и дођете на
циљ. И то све на кратким, средњим и дугим дистанцама, које
се крећу у распону од два до
осам километара – почиње причу председник „Осе”.
Он додаје да је то спорт за
све узраста од дванаест, па чак
и до преко деведесет година,
ако се зна да је најстарија такмичарка на последњем европ-

Мика и „оријентирци”

ском првенству била извесна
Литванка с пуне 92 године.
– Реч је о склопу интелектуалне и физичке активности,
пре свега зато што морате добро
размислити куда ћете се кре-

Јана и Миња
тати и познавати размеру карте и симболе на њој. То се с
временом учи, а паралелно се
ради и на стицању неопходне
кондиције, будући да су наше
стазе изузетно тешке, док терени могу бити веома стрми, џомбасти, неравни и ако на карти
нека дистанца ваздушном линијом износи 150 метара, у стварности је то много, много дуже,
а о напорима да и не говоримо. На такмичару је да сам
одлучи да ли ићи азимутом
или заобилазним путевима. И
ако на крају изоставите само
једну тачку, као да нисте трчали. С друге стране, овај спорт
је изузетно јефтин: захтева једино нешто мало опреме, патике
с крампончићима, компас и
мно го добре воље – наво ди
Мика.
Оријентиринг улази и у образовне установе. Рецимо, у Медицин ској шко ли про фе сор ка
Јелена Књегињић већ озбиљно
ради са ученицима.

– Са оријентирингом сам се
први пут срела на факултету, а
када је основан овај клуб, убрзо сам му приступила. Генерално, деца још увек не знају
превише о њему, али у мојој
школи није тако, јер се трудим
да их привучем на разне начине. То је резултовало учешћем
њих четрдесетак на једном такмичењу у граду, док се из других школа баш нико није одазвао. Упоредо с тим и сама се
такмичим и у свему томе апсолутно уживам. Не смета ми
ништа, чак ни најгори временски услови – каже ова млада
професорка.
Успешни чланови „Осе”
Овогодишња сезона тек је почела, а чланови „Осе” већ су се
опробали на Фрушкој гори и у
београдском клубу „Бабе”. И
лепо су прошли, па је Панчевка Јелена Стаменковић моментално у свеукупном пласману
трећа у Србији.
Најуспешнија панчевачка такмичарка је Јана Мајкић (14). Ова
перспективна ученица Основне
школе „Свети Сава” прошле године је на првенству у комбинацији у својој категорији заузела треће место, а у сезони је освојила
чак једанаест медаља.
– Почела сам да тренирам
пре годину дана и одмах упала
у ватру, што је на крају добро
испа ло. Ори јен ти ринг је по
много чему другачији од осталих спортова, јер је можда и
важније од физичке припреме
добро разлучити којим путем
треба ићи. У преводу, могуће
је да дужи пут краће траје, зато
што у природи имамо непроходних делова. Ето, баш сам
на последњој трци, заједно с
клупском другарицом Мињом,
кренула кроз дубљу шуму и у
тренутку нисмо знале на коју
ћемо страну, док један јелен

СРЕЋНИ УДОМИТЕЉИ И ПРЕСРЕЋНИ ЉУБИМЦИ

Владимир и Мрвица
Све више Панчеваца показује
своју племенитост увиђањем
значаја удомљавања напуштених животиња. Један од њих је
Владимир Деља.
Он је пре четири године,
заједно с другим члановима
породице, покрај аутобуског
стајалишта на Јабучком путу
случајно нашао полупокретну,
али преслатку куцу.
– Била је потпуно беспомоћна, на киши, а ипак тако неодољива да није било много размишљања око избора нашег
будућег љубимца. Због њене
величине, одмах смо је назвали
Мрвица. Ипак, није ишло лако
с привикавањем и адаптацијом

Страну припремио

Јордан
Филиповић

на нормалан живот. Мрвица је
у почетку била преплашена и
неповерљива, дуго није хтела да
уђе у кућу и тек након месец-два привикла се на живот с
нама. Укућани су реаговали различито, управо због оваквог
начина проналаска нове љубимице, али је брзо освојила срца
свих нас и постала саставни део
тима – наводи Владимир.
Овај Панчевац се већ тридесетак година дружи са псима,
али истиче да је Мрвица нешто
посебно.
– Све разуме, никада на њу
нисмо викнули, само што не
проговори. Највише воли да се
сунча и мази. Што се тиче хране, уопште није пробирљива,
али је увек обрадује нека мала
псећа посластица, сасвим мала,
јер би већу тешко појела, с
обзиром на њену величину –
каже овај дугогодишњи љубитељ животиња.

Годину и по дана након усвајања Мрвица је отежано ходала и поново су јој задње ноге
постале непокретне. Терапија
је укључила и вежбе.
– Како је било топло, вежбали смо у дечјем базену и то
јој је пријало. Већ другог дана,

у исто време, довукла се до
базена и стрпљиво чекала да
терапија почне. На нашу неописиву срећу, за седам дана
је проходала! Од тада је Мрвичин и наш савршени дан подразумевао лежање на сунцу у
миру и тишини на нашем
салашу. Тамо често наврате
напуштене животиње, којима
помажемо колико можемо, па
увек имамо спремљену храну
или бар грануле да им помогнемо. Рецимо, мачак Жућа,
који има три ноге, редован је
гост на храни и мажењу. Уопште, ако размишљате о љубимцу, обавезно удомите напуштеног пса или мачку. Спашћете живот, а добићете љубав
и захвалност коју купљени пси
не могу да понуде. Можда сам
субјективан, али заиста је тако
и чини ми се да су мешанци
далеко интелигентнији... –
поручује Владимир.

није протрчао у непосредној
близини и пренуо нас. Недуго
затим смо се снашле и изабрале прави пут – присећа се Јана.
А њена поменута вршњакиња, ништа мање успешна Миња
Величковић из Омољице за оријентиринг је чула на презентацији у школи, на коју су позвани ученици који су добри из
физичког.
– Мене нису позвали, али ја
сам вирила из прикрајка, сазнала све што је неопходно и пријавила се с још два друга. Од
старта сам заволела овај спорт
и убрзо постигла вредан резултат освајањем другог места на
такмичењу школског узраста.
Свиђа ми се и зато што се све
одиграва у природи, коју одмалена обожавам, и што поред
снаге треба и много концентрације. Без по муке научила
сам да се служим компасом и
картом, коју је битно добро „осеверити”, а треба пазити и да се
случајно не окрене, јер ако се
имало помери, можете отићи
хиљаду метара од жељене контролне тачке. Има и помало
шаљивих ситуација, попут оне
на једном такмичењу када је
било веома кишовито, па сам у
жару борбе на брдашцету пред
циљем села и спуштала се у
слободном паду – наводи Миња.
Марина Маленов (21) већ је
прекаљена такмичарка и прошла
је много трка како на шумским,
тако и на урбаним теренима, по
парковима, где се боље сналази.
– Дешавало се да се изгубим, окренем карту, па и то да
дођем сат времена после других такмичара, али битно је не
одустати и не размишљати негативно. Најлепше ми је било у
Звездарској шуми када сам била
четврта, а најлошије можда на
првом наступу на Бежанијској
коси, када је падала киша и
било хладно, али сам ипак стигла на циљ – прича Марина.

Њен вршњак Страхиња Видовић одмалена је у овом спорту.
Свиђа му се парола „снађи се”,
а иза себе има много лепих
искустава, попут оног када је
освојио прво место на Вршачком брегу.
Компас у руке...
На клу пи испод печур ке у
Народ ној башти је Ната ша
Бојић (25) из удружења „На
пола пута”, која је имала запажене резултате и у другим областима, а интересантан је случај Драгана Веселиновића. Овај
Омољчанин је најпре само довозио сина Дарка, али је уз њега
почео и да тренира, па се већ
два месеца такмичи.
Секретар удружења је Радмила Видовић, супруга и мајка оријентираца.
– Бављење овим спортом је,
изнад свега, добар мотив да цео
дан проведемо у природи. Јер
тешко да бисмо се сами одлучили да се, рецимо, из чиста
мира запутимо на Фрушку гору.
Овако одемо на трку, а после и у
обилазак околине. На боравак у
природи не треба трошити речи.
Наше друштво је сада тек у фази
да време проводи у тржним центрима, док је у Европи то одавно превазиђено, па се надамо да
ће и код нас заживети таква
пракса – поручује Радмила.
Због свега тога несумњиво би
требало подржати ове скромне,
посвећене и физички и ментално здраве ентузијасте, јер досад
нису добијали никакав институционални финансијски подстицај, иако су само прошле
године освојили 32 медаље и ни
на једној трци нису били испод
петог места. С друге стране, свих
београдских дванаест клубова,
сасвим оправдано, добија потпору с разних страна.
Стога, надлежни, компас у
руке – подржите и придружите се...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Малци
новосељанци
Ови преслатки чупавци налазе се у
једном новосељанском дворишту
напуштене куће, где их је мајка
оштенила и ушушкала. Стари су око
два и по месеца, а међу њима има
мужјака и женки.
Како они убрзано стасавају, хитно им је потребан трајан
дом, будући да је све мање хране за њих толико, а ни комшилук није баш најсрећнији због сазнања да ће у крају бити још
неколико напуштених паса о којима треба бринути.
Све друге информације могу се добити на телефон 061/629-09-07.

Нова
котежанка
Млада женка, стара око шест-седам
месеци, недавно се појавила на Котежу. Није чипована, али можда ће је
неко и препознати, контактирати с власником и упутити га на људе који брину о њој на улици.
А можда ће се ово умиљато спадало,
које се добро слаже с другим псима и
људима, некоме и свидети, па ће му пружити прави дом,
одакле више неће хтети да побегне.
Контакт-телефон: 062/204-573.

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

30

СПОРТ

Петак, 20. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ШПАНИЈЕ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

АЊА ПОСТАВИЛА НОВИ РЕКОРД

РАМПА ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ „ВОЗОВЕ”
Изгубили и Динамо
1945 и Железничар
Победа Омољчана

Најбоља српска пливачица,
учени ца Гим нази је „Урош
Предић”, Ања Цревар, поставила је нови државни рекорд
у трци на 400 метара слободно. Она је на Отвореном првенству Шпаније, одржаном од
7. до 11. априла у Малаги, с
резултатом 4:12,86, поставила нови апсолутни рекорд
Србије и тако оборила рекорд
од 4:13,77 који је 2016. године у Риму постигла Катарина
Симоновић. Ања Цревар је
захваљујући овом резултату
успела да дође до сребрне

медаље, иза олимпијске првакиње на 200 делфин – Миреије Белмонте Гарсије (4:07,55).
У наставку првенства Ању
је задесио пех, јер је имала
проблема са стомачним вирусом, па је морала да одустане од финала на 200 и 400
метара мешовитим стилом.
Пред Ањом су сада нови
изазови. У јуну ће учествовати на Медитеранским играма у шпанској Тарагони, а у
августу на Европском првенству у Глазгову.
Срећно!

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ

ТРИЈУМФ БИЉАНЕ РЕЛИЋ
На регатној стази на Ади
Циганлији прошлог викенда
је одржан Куп Србије у кајаку и кануу на мирним водама, а у недељу, 15. априла,
организовано је и Првенство
Србије у тркама на 5.000 метара. На том престижном такмичењу нашла се елита срп-

ског каја ка, укљу чу ју ћи и
олимпијске вицешампионе и
светске и европске освајаче
медаља. Учествовало је двадесет клубова, а ККК Панчево се представио с пет такмичара.

У конкуренцији сениорки,
у неизвесној трци на 200 м,
Биљана Релић је тријумфовала с временом 43,2 секунде,
оставивши иза себе и прошлогодишњу освајачицу бронзане
медаље са светског првенства.
Кадет Виктор Стаменковић
постао је вицешампион државе

на Првенству Србије у трци
на 5.000 метара, с резултатом од 24:25,3 минута.
Тренери ККК-а Панчево
Ђури ца Лев на јић и Зоран
Живковић задовољни су резултатима својих такмичара.

Прошли викенд неће остати у
лепом сећању љубитељима најважније споредне ствари на
свету у нашем граду, јер су у
21. колу Српске лиге група „Војводина” поразе претрпели и
Динамо 1945 и Железничар.
Популарни „брзи воз” је на
Градском стадиону угостио Раднички из Сремске Митровице,
од кога је изгубио с 1:2 (1:0).
Иако је прошле недеље дошло
и до раскида сарадње с првим
тренером Александром Стевановићем, „шок-терапија” у Динаму 1945 није уродила плодом.
Иако су прво полувреме решили у своју корист, лепим голом
Стојановског у 36. минуту, Панчевци су у наставку сусрета посустали и дозволили гостима, који
се грчевито боре за опстанак у
лиги, да преокрену резултат и
освоје три вредна бода.
Све навијаче Динама 1945
овај пораз пече још више ако
се зна да је и лидер Бечеј изгубио на свом терену од суботичке Бачке 1901, с 1:3. Тако је
разлика између првопласираних Бечејаца и другопласираних Панчеваца остала дванаест бодова.

„Брзи воз” наредног викенда гостује у Суботици, где ће
одмерити снагу с Бачком, а већ
у среду, 25. априла, на свом
терену дочекује Раднички из
Зрењанина у оквиру 23. кола.
Иако су победили у великом
градском дербију, фудбалери
Железничара нису успели да
наставе тријумфалан низ. Они
су у Новом Саду изгубили од
Црвене звезде са 2:1 (1:0).
Популарна „дизелка” се добро
држа ла и има ла је акти ван

У недељу, 15. априла, трком
крос-дуатлона која је одржана
у парку природе Засавица,
надомак Сремске Митровице,

ство за кадете, такмичаре од
дванаест до петнаест година.
Златне медаље за клуб из нашег
града освојили су: Милица Зарић,

одиграти јужнобантски дерби
против домаћег Борца.
Част панчевачког фудбала
прошлог викенда спасли су
фудбалери Младости из Омољице. Они су на свом терену
савладали Војводину с 3:0, а
голове су постигли Јуриша и
Лукић (два).
Тим који предводи Душан
Ђокић наредног викенда гостује у Кикинди, а потом у среду,
25. априла, на свом терену дочекује Слогу.

ОДРЖАН 29. „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

СВЕ БИЛО ЈЕ БЕЛИ СПОРТ
Спуштена је завеса на још један,
двадесет девети „Пецин меморијал”. ТК Динамо је и ове
године био одличан организатор турнира друге категорије
за играче до шеснаест година,
који се налази и у календару
организације „Тенис Европе”.
И овог пута, захваљујући Динаму, у нашем граду гостовало је
„пола света”, јер су се надметали тенисери и тенисерке из:
Румуније, Бугарске, Француске, Аустрије, Немачке, Норвешке, Русије, Америке, Кине,
Аустралије, Јапана, Шпаније,
Молдавије, Велике Британије,
Турске, Украјине, Хрватске,
БиХ, Словеније, Црне Горе,
Македоније и Србије.
У главном жребу надметало
се и пет девојака, чланица ТКа Динамо, и то: Милана Вулин,
Наталија Ђукић, Ања Милошевић, Јована Чавић и Хелена

Мужинић, док је у мушкој конкуренцији клуб из нашег града представљао Јапанац Сота
Тани.
У фина лу мушког син гла
Бугарин Петар Нестеров савладао је са 2:0 свог земљака Максима Хорожова. Када су девојке у питању, титулу је освојила

Антонија Ружић из Хрватске,
која је победила Бугарку Ралуку Александрову, такође са 2:0.
Награде за освојена трећа места
доби ли су Сте фан Попо вић
(Срби ја), Дани ло Раи че вић
(Црна Гора), Анђела Лопичић
(Срби ја) и Симо на Обје ску
(Румунија).

Када је реч о дубловима, треба рећи да је у мушкој конкуренцији тријумфовао пар из
Украјине (Артен Бодрожњи и
Герман Самофалов), док су у
надметању девојака победнице биле Румунке Силвија Костаће и Симона Објеску.
– Успели смо мало да побољшамо инфраструктуру, улепшали смо изглед терена. Активни су били сви чланови клуба,
рекреативци, такмичари. Захвалио бих и ЈКП-у „Младост” и
Граду Панчеву на помоћи коју
нам пружају – рекао је директор турнира и председник ТК-а
Динамо Младен Вуковић.
Пред клубом из нашег града су припреме за традиционалан ИТФ турнир крајем августа, али и за обележавање великог јубилеја наредног лета –
сто година од оснивања ТК-а
Динамо.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА

ТРИАТЛОНЦИ ТАМИША ЗАПОЧЕЛИ НОВУ
СЕЗОНУ

АКО СЕ ПО ЈУТРУ ДАН ПОЗНАЈЕ...

резултат на „врућем терену”
све до самог финиша утакмице. Ипак, у 83. минуту досуђен
је једанаестерац за Црвену звезду, а домаћи играчи су га зналач ки пре тво ри ли у вред ну
победу која ће им много значити у жестокој бици за опстанак у српсколигашком друштву.
Железничар у недељу, 22.
апри ла, на СЦ-у „Мла дост”
дочекује Младост из Бачког
Јарка, а потом у среду, 25. априла, гостује у Сакулама, где ће

„ОСВОЈЕН” И НОВИ БЕЧЕЈ
У Новом Бечеју је прошлог
викенда одржан Куп Србије у
каратеу, на којем су запажен
наступ имали и борци из нашег
града.
Карате клуб Динамо био је,
са четрнаест медаља, најуспешнији. Најсјајнија одличја су
заслужили млади репрезентативци Србије: кадет Александар Здешић, јуниори Дарко

Спасковски и Никола Ивановић, млађи сениор Урош Петровачки, те Тамара Живић, која
је тријумфовала у конкуренцији млађих сениорки и у надметању сениорки. Златом се
окитила и екипа кадета коју су
чинили Милош Стефановић,
Дарко Спасковски и Никола Ивановић. Сребрне медаље су заслужили јуниорка Јана Којчић,

ЗЛАТНИ ПОЈАС

почела је нова сезона у триатлону у нашој земљи. И на том
надметању ТК Тамиш је, с 37
такмичара, био најбројнији
клуб, а освојено је тринаест
медаља у готово свим такмичарским категоријама. Ова трка
је уједно била и државно првен-

Стране припремио

Александар
Живковић

Ана Костић, Стефан Јелача,
Ања Давидовић (две), Дарија
Ђорђевић и Марјан Лукић.
Сребром су се окитили: Богдан Јелача, Никола Галовић,
Коста Мирковић и Душан
Лукић, а бронзе су зарадили
Алекса Кежић и Лука Глигорић.
Ако је судити по првом овосезонском надметању, пред
члановима Триатлон клуба
Тамиш је још једна успешна
такмичарска година.

Најпрестижнији карате турнир на Балкану, „Златни појас”,
одржан је четрдесет седми пут у Чачку. Прошлог викенда су
учествовала деца до четрнаест година, а идућег ће наступити старије категорије. У веома
јакој конкуренцији одличне су
биле каратисткиње Младости.
Сара Жунић се окитила златном медаљом, а Тара Ђурђевић
освојила је сребрно одличје. Обе
такмичарке су још једном доказале да су заслужиле позив у
репрезентацију Србије која ће
учествовати на Балканском
првенству.

сениор Никола Ивановић и
кадет Александар Здешић у
катама, а бронзама су се окитили кадет Дејан Кркљуш, млађи сениори Миња Несторовић
и Марко Пуљаревић и сениор
Александар Анђелковић.
Одлични су били и борци
КК-а Младост. Кадеткиња Јована Новаков окитила се најсјајнијим одличјем, а сребро су
зарадили сениор Милош Макитан и тим кадеткиња у борбама (Анђелина Јаредић, Јована
Новаков, Анастасија Чоловић

и Маја Жунић). Бронзе су заслужили Анђелина Јаредић, Срђан
Јокић и Бранислав Чокеша.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БЕЗ ПРЕМЦА
У КЛАСИ
На Кадетском првенству Србије у шаху, одржаном у Новом
Саду, наш суграђанин Марко
Милановић остварио је велики успех, окитивши се са четири златне медаље у конкуренцији дечака до десет година.
Најпре је победио у убрзаном и брзо по те зном шаху,
потом је први пут освојио и
првенство у решавању шаховских проблема, да би се на крају окитио титулом шампиона у
стандардном шаху.

Марко Милановић је аутоматски добио позив да ове године, у августу, представља Србију на Европском првенству у
Летонији, као и на Светском
првенству, које се у новембру
одржава у Шпанији.

АНА
ВИЦЕШАМПИОНКА
У Зрењанину је прошлог викенда одржано Првенство Војводине у кросу за све категорије,
на коме је АК Панонија наступио са девет такмичара.
У категорији млађих пионирки у трци на 1.000 м Ана
Драгојевић је освојила сребрну
медаљу, док је Анђела Кићовић

била девета. Катарина Њари је
заузела четврто место у надметању старијих пионирки на
1.500 м.
Успешни су били и такмичари у категорији атлетских школа који су учествовали на трци
под називом „Крос Пролетера”.
Хана Јарамаз је заслужила
сребрно одличје на 300 м, а
запажен наступ имали су и:
Владимир и Валентина Мирков, Ена Шолаја, Ана Бабић и
Новак Магда.

ТРОФЕЈИ ИЗ ШАПЦА
Так ми ча ри Теквон до клу ба
Колосеум из нашег града имали су много успеха на турниру
у Шапцу који је одржан про-
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

У СУБОТУ ДОЛАЗЕ ЧАЧАНИ
Тамиш стартовао у
Суперлиги
Победа Крис-кроса
После још једне одличне сезоне у КЛС-у кошаркаши Тамиша су и ове године дошли у
ситуацију да се боре за титулу
првака наше земље. То је награда за све играче, цео клуб, али
и за све праве љубитеље спорта у нашем граду, јер ће захваљујући КК-у Тамиш бити у прили ци да у Пан че ву гле да ју
врхунску кошарку, али и тимове који су се надметали у АБА
лиги, попут Црвене звезде и
Меге.
Да би што спремније дочекали суперлигашке изазове,
челни људи клуба одлучили су
да појачају играчки кадар. Тако
ће некадашњи центар Тамиша
Бојан Станојевић појачати екипу коју предводи Бојан Јовичић. Станојевићу ће ово бити
трећи пут да наступа за Тамиш,
а играо је и за Црнокосу из
Косјерића и Борац из Чачка,
док је прошлу сезону провео у
словачкој Хандлови, где је просечно постизао дванаест поена
по утакмици.
Ново лице у Тамишу и право
поја ча ње за Супер ли гу је и
Никола Христов. Најбољи играч
суботичког Спартака током сезоне у КЛС-у покрива позиције
бека и плејмејкера. Одликује
га одличан шут за три поена. У
недавно завршеној Кошаркашкој лиги Србије одлични бек
постизао је просечно 16,2 поена по мечу. Христов је наступао и за Црнокосу из Косјерића, а кратко је био и члан Тамиша у Развојној кошаркашкој
лиги Србије 2014. године.
Прву утакмицу у овогодишњем плеј-офу Панчевци су
одиграли у среду, 18. априла,
када је овај број „Панчевца”

већ био закључен. Момци Бојана Јовичића гостовали су у
Београду, где су одмерили снагу са екипом Меге, а већ у
суботу, 21. априла, биће на
новом великом искушењу. У
Халу спортова на Стрелишту
долази један од најбољих тимова са ових простора – чачански Борац. Нема сумње да је
пред нама жесток окршај под
обручевима. Можда су гости у
овом тренутку благи фаворити, али кошаркаши Тамиша су
небро је но пута дока за ли да
могу да играју под притиском
и да буду најбољи када је најпотребније. Уз подршку с трибина, лакше ће се супротстави ти фаво ри ту. Утак ми ца
почиње у 19 сати.
У 25. колу Прве регионалне
лиге група „Север” кошаркаши
Крис-кроса савладали су екипу Нове Пазове и тако дошли
на корак до циља – опстанка у
лиги. Момци које предводи тренер Милош Степанов играли
су веома добро и у свим елементима игре надвисили великог ривала: Крис крос – Нова
Пазова 89:68, по четвртинама
26:24, 28:15, 20:14 и 15:14.
– Још једна одлична утакмица у низу нашег тима. Као
последња на домаћем терену
носила је и велики притисак.
Када се томе дода да смо ради
опстанка у лиги морали да победимо, императив је био још
већи. Ипак, наши момци играју одлично. Честитам им од
срца. Сви су дали свој максимум и остварили победу за панчевачку кошарку. Хвала публици на великој подршци – рекао
је тренер Крис-кроса Милош
Степанов.
У последњем колу тим из
нашег града гостује у Новим
Бановцима, када ће се у дуелу
против домаћег Омладинца и
реши ти пита ње пла сма на у
лиги.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ДОБАР СТАРТ „ДИВЉИХ ВЕПРОВА”
Утакмицама трећег кола настављена је првенствена трка за
бодове у Б-групи Првенства
Србије у рагбију. Динамо 1954
савла дао је на свом тере ну
Лозницу с 30:17.
– Била је то веома тешка
утакмица. Имамо много младих играча, из наше школе,
које смо прикључили сениорском тиму. Ипак, сигуран сам
да ови момци за сезону-две
могу да нападну и сам врх табеле А-групе – рекао је Ђорђе
Гавриловић, први тренер популарних „дивљих вепрова”.
Динамо 1954 играо је у саставу: Вид Пејовић, Марко Дечермић, Данијел Рахдан, Драган
Миљевић, Филип Амбруш, Алекса Кришан, Никола Адвигов,

Петар Хинић, Данило Рашета,
Никола Татић, Милош Цветковић, Лазар Грубор, Александар
Мијатовић, Стеван Ранковић,
Филип Димитријевић, Владимир
Амбруш, Урош Мартиновић,
Душан Шишковић, Радивоје
Ћосић, Алекса Стефановић, Владан Дабић и Вања Цветановић.
Успешни су били и пионири
Динама 1954 на првом турниру Купа Србије, па тренутно
заузимају прво место у конкуренцији тринаест екипа.
Тренер Никола Татић на распо ла га њу је имао сле де ћи
састав: Марко Аџић, Милан
Кузма но вић, Мар ко Бабић,
Виктор Ембели, Никола Мутавџић, Страхиња Грубор, Александар Вучковић, Марко Бабић,

је за улазак у финале морао да
се бори с најјачим конкурентом, осва ја чем меда ље на
Европ ском првен ству 2017,

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА
недеља, 18 сати
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
четвртак, 26. април, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Ада: Х. ЈОЖЕФ – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ГРАДНУЛИЦА
Јабука: ЈАБУКА–ПАРТИЗАН
мушкарци
Сомбор: СОМБОР – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
субота, 19 сати
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРОС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – РУ КОШ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–МЛАДОСТ
недеља, 16 сати
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З)
среда, 25. април, 16 сати
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
среда, 25. април, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Падина: ДОЛИНА–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (Ц)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ
Војловица: МЛАДОСТ–МУНДИЈАЛ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПИРОТ

31:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА

25:32

19:34
40:19

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – БНС

Мар ко Кошпић и Вука шин
Васић.
– Да веома бринемо о играчима и њиховом развоју, доказује и то што ће наш стручни
штаб бити увећан за два нова
члана, који ће се бавити развојним програмом. То су Немања Бабић и Александар Жера-

вица, који се враћају с колеџа,
где су стекли богато искуство
– истакао је спортски директор РК-а Динамо1954 Игор Стојадиновић.
Ако се по јутру дан познаје,
ово пролеће могло би да протек не у зна ку пан че вач ких
„дивљих вепрова”.

МИЛОШУ ЗЛАТО И СРЕБРО
шлог викенда. Уз петнаест освојених трофеја, јуниори су били
најуспешнији у екипном пласману, а Никола Ресановић је
проглашен за најбољег борца.
Златна одличја су заслужили:
тим у формама (Андреа Драгојевић, Ена Марковић, Сара Цветковић), Лара Бокун, Лука Ранђеловић, Милица Неделковски,
Иван Матић, Миња Бојовић и
Никола Ресановић. Сребром су
се окитили: Андреа Драгојевић,
Лена Додић, Тара Миленковић
и Немања Дејановић, а бронзе
су зарадили: Ена Марковић, Вања
Мичевић, Милица Матић и
Алекса Ранђеловић.

Овог викенда

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мужља: ЛЕХЕЛ–ЈАБУКА
Иђош: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО 27:33
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ТИТЕЛ

ВЕСЛАЧКА РЕГАТА У ЗАГРЕБУ
Регатом под називом „Кроација опен”, одржаном прошлог
викенда у Загребу, почела је
нова сезона за веслаче Тамиша. Учествовало је преко 700
посада и преко 1.200 веслача
из: Србије, Хрватске, Немачке, Турске, Италије, Монака,
БиХ, Сло ве ни је, Аустри је,
Мађарске, Бугарске, Словачке
и Естоније. Члан ВК-а Тамиш
и репре зен та ти вац Срби је
Милош Станојевић одлично је
започео овогодишњу сезону –
после држав ног рекор да на
веслачком ергометру освојио
је злато и сребро у лаком и
тешком скифу у Загребу.
У скифу за лаке веслаче надметало се 39 такмичара из десет
земаља. Вољом жреба Милош

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Луком Радоњићем из Хрватске. У жестокој борби двојице
најбољих лаких веслача у региону Милош је победио са секундом предности испред Луке.
Финална трка донела је нова
узбуђења. С предношћу од пола
секунде Милош је први прошао кроз циљ и тако освојио
злато, испред репрезентативаца Турске и Словеније. Остварио је време од седам минута
и једне секунде, што је уједно
и репрезентативна норма за
предстојећи Светски куп у Београду.
– Ово је била одлична прилика да проверим резултате
рада током зиме. Управо сам
се вратио с једномесечних припрема на Флориди, које сам

обавио захваљујући Владимиру Матовићу, главном тренеру
клуба Мајами бич. Имао сам
заиста одличне услове за рад,
те у своје име, али и у име ВК-а
Тамиш, још једном искрено
захва љу јем. Задо во љан сам
наступом у Загребу. Мислим
да смо направили добру подлогу за наставак сезоне – рекао
је Милош после прве регате.
Другог дана такмичења Станојевић је веслао у конкуренцији 35 тешких скифиста, како
би по програму свог тренера
Седрика Тоублана и у јачој конкуренцији проверио резултате
зимских припрема. Победио је
у квалификацијама, а у финалу се окитио сребрним одличјем.

89:67
80:81
52:87
109:90

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ) 1:2
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
2:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА

3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

3:1
1:2
1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО

2:2
0:5
2:1

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд7)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗОВ ЛЕПЉИВЕ ЛОПТЕ
Рукометаши Динама
стартују у Суперлиги
Панчевке на победничком
колосеку
После успешног дебитантског наступа у регионалној СЕХА лиги, када су
два пута савладали новосадску Војводину и имали три ремија у мечевима
против европских рукометних „ала”,
момци из панчевачког Динама спремни су за нова, највећа искушења. Пред
четом Ивана Петковића је нови тежак
задатак – јуриш на титулу шампиона
Србије.
Поред Динама и Војводине, који су
наступали у СЕХА лиги, у плеј-оф су
се пласирали и нишки Железничар,
Металопластика из Шапца, Црвена
звезда и Партизан. У првом колу доигравања панчевачки „вукови с Тамиша” имаће за ривала Металопластику,
а утакмица се игра у Хали спортова на
Стрелишту у недељу, 22. априла, од 18
сати, уз директан ТВ пренос. Биће то
идеална прилика за љубитеље спорта
у нашем граду, који су се већ ужелели
утакмица својих миљеника, да у великом броју дођу на Стрелиште и помогну Бранку Радановићу и његовим саиграчима да стартују победом у плејофу. Већ у четвртак, 26. априла, Динамо ће поново бити домаћин, а тог дана
ће угостити једног од највећих ривала
за титулу – Војводину из Новог Сада.
Потом следи можда најтеже гостовање – пут у Ниш.
Момци су одлично тренирали у
последњих месец дана и спремно дочекују највећа искушења. Добра вест из
табора „жуто-црних” јесте и то да се
повређени момци, од којих умногоме зависи и игра Динама, враћају у
строј и да ће бити на располагању
тренеру Петковићу.
Своје навијаче су обрадовале и
рукометашице ЖРК Панчева. Оне су
у 17. колу Супер Б лиге прошлог
викенда на свом терену савладале

Путокази
Постоји ли ишта здравије од шетње по природи?
Да, кад се умориш од кретања, па седнеш на клупу.
Има ли нечег лепшег од планирања путовања?
Да, сам пут.
Да ли ти пада на памет јачи осећај од оног када се вратиш у
свој град?
Да, кад се вратиш себи.
А путокази за то су свуда око тебе, треба само да их препознајеш.

Пирот с 31:28 (14:9), па су с нова два
бода „скочиле” на четврто место на
првенственој табели.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић током целог меча диктирале су темпо игре и ниједном нису
дозволиле ривалкама да их озбиљније угрозе. Најзапаженије су биле оне
најискусније. Капитен Цеца Ничевски била је прави плејмејкер. Одлично је играла и у одбрани и у нападу.
Сјајно је организовала игру свог тима.
Сања Павловић је сигурним интервенцијама на голу уливала нову снагу саиграчицама, док је Марија Милићевић водила жестоке битке „на црти”,
а својим саветима је подизала морал
млађим другарицама.
Како је време одмицало, а резултат бивао све убедљивији, Панчевке
су имале времена и за егзибицију.
Тако су Јована Јовановић и Невена
Џелајлија измамиле аплаузе публике

за акцију и погодак у 55. минуту којим
су домаће повеле с 30:22. У финишу
меча тренер Крстић је шансу пружио
и девојкама с мањом минутажом.
Играчица сусрета била је Катарина
Шуберић, која је постигла девет голова, док је Јована Јовановић осам пута
била прецизна. Ефикасношћу су се
истакле и Невена Станишковић и
Невена Којић, које су по четири пута
савладале противничког голмана.
У Другој лиги група „Север” рукометаши ОРК-а Панчево нису имали
тежак задатак у мечу с Тителом. Момци које предводи тренер Душан Грандов тријумфовали су са 40:19 и тако
на најбољи начин најавили наредни
дерби, када ће у Сомбору играти против истоимене домаће екипе.
Најефикаснији у утакмици против
Титела био је Дотлић, који је постигао девет голова.
А. Живковић

БАДМИНТОН У ВРШЦУ

СТИГЛА ОДЛИЧЈА „С БРЕГА”
У хали „Миленијум” у недељу, 15.
априла, одржан је јуниорски куп
Вршца у бадминтону. У конкуренцији 64 такмичара мноштво медаља
освојили су такмичари из Панчева.
У појединачном надметању играча
до тринаест година сребрне медаље
су освојили Марија Самарџија (Динамо) и Петар Радонић (Панчево), а бронзу је зарадио Вања Бокан (Динамо). У
такмичењу дублова до највреднијих
трофеја дошли су Маша Алексић и
Миона Филиповић (БК Панчево), као

Непрестано
Није нормално када те нешто толико обузима да ти је непрестано у глави.
Осим ако мислиш да је океј бити опседнут.
Али онда си неприлагођен.
А то није океј за живот у заједници, у друштву.
Онда мораш да будеш сам.
И то не онако лепо – да си свој.
Ма, човече, однеси јој цвет!

и Петар Радонић у пару с Марком Михајловићем из крушевачких Змајева. Бронзама су
се окитили Марија Самарџија
и Катарина Виг (БК Динамо),
као и Вања Бокан и Михајило
Виг (БК Динамо).
У конкуренцији до седамнаест година Стефан Мијатовић
је освојио бронзу у појединачном надметању, али и у пару с
клупским другаром из БК-а Панчево Михајлом Борком. А. Ж.

ПЛАНИНСКО ТРЧАЊЕ

ГАШОВИЋ ТРЕЋИ У СРБИЈИ
На Црном врху код Бора прошлог
викенда је одржано Првенство Србије
у планинском трчању, на којем су Атлетски клуб Динамо представљала тројица сениора у трци на 8.600 метара.
На изузетно тешкој стази, најсуровијој у последњих неколико година,
вођена је велика борба међу сениорима, а трку је сјајно завршио најмлађи члан екипе – Милош Гашовић. Он је освојио бронзану медаљу у
свом дебију у тој старосној категорији. Милош Миловановић је четврти

стигао на циљ, али треба нагласити
да се дуго борио с повредом, као и да
је до пре само неколико дана био ван
тренажног процеса, па је и његово
учешће било под знаком питања. Трећи члан екипе, Марко Миловановић,
заузео је пето место.
Љубитељи планинског трчања у
нашем граду надају се да ће селектор
Србије за Балканско првенство пријавити комплетну четворочлану екипу и да ће наш град имати два репрезентативца.
А. Ж.

Пред очима
Док трепнеш, живот какав познајеш, може да ти се распадне.
Пред очима.
Широм отвореним.
Или: заспиш.
И сањаш каква си особа могао да будеш.
Пробуди се, не буди млакоња!
Буди најбољи што умеш!
Одмах!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Искра
Влајковић,
гимназијалка:

Теодора
Максимовић,
гимназијалка:

– Ићи ћу на концерт
Жељка Васића у
Културном центру и
учићу, јер следеће
недеље имам доста
контролних и писмених. Покушаћу и да
се одморим.

– С обзиром на то да
играм у Културно-уметничком друштву
„Станко Пауновић”,
ићи ћу на пробу фолклора, а имаћемо и
један концерт.

Матеја Стринић,
гимназијалац:
– Учићу и припремаћу се за наредну
недељу. Такође,
играћу једну кошаркашку утакмицу и
највероватније ћу
изаћи с другарима.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
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