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Село
Најбољи српски
аутомобилиста остварио
први тријумф у својој
другој сезони у
TCR шампионату
Викенд са огромних
37 бодова
Ко није веровао, крајње је време да
почне да верује. Ко се надао, коначно
је дочекао – Дуца јесте светска елита!
Наш суграђанин Душан Борковић,
најбољи српски аутомобилиста, уписао се златним словима у историју
овог спорта. Током друге такмичарске рунде TCR интернационалне серије, одржане у уводном програму
треће трке Светског првенства „Формуле 1” прошлог викенда у Бахреину, Дуца Величанствени потврдио је
вансеријску класу – дошао је до своје
прве победе, у другој сезони у TCR
шампионату.
Борковић је у аутомобилу „алфа
ромео ђулијета”, с бројем 62, уз подршку грузијског тима „GE Force” и
италијанског „Romeo Ferraris”, поред
првог места освојио и великих 25 бодова на другој трци на стази „Шахир”
у Бахреину. Када се томе дода и сјајно четврто место у првој трци прошлог викенда, онда се долази до
фантастичних 37 бодова, који Дуцу
„избацују” на друго место у генералном пласману.
После слободних тренинга, дан
пре прве трке, када је умало ударио у
заштитну ограду, Борковић се уверио
да ће му веома високе температуре
бити главни проблем у Бахреину.
Температура ваздуха била је 40, а асфалта и више од 90 степени, што је

практично „појело” гуме, па је изискивало веома паметну вожњу.
Дуца је у квалификацијама заузео девету позицију, али се због техничких проблема Хомоле померио
за једно место, па је у суботњој трци
стартовао као осми. Познат по експлозивном старту, на који нас је
подсетио и првог викенда у Грузији,
Борковић је планирао моментални
напад, али га је у томе осујетио Мађар Ференц Фича. Испоставило се
да је то био једини тренутак трке
када је наш ас изгубио позицију.
Кругови који су уследили били су
прави ужитак за гледање момка из
Панчева, који је из своје „алфе” извлачио максимум.
Прво је Фича био тај који је морао да гледа како га Борковић престиже. Недуго затим Дуца је претекао и Француза Вернеа, с којим у
на ред них не ко ли ко ки ло ме та ра
обилази и Британца Џејмса Неша.
Када је Борковићев клупски колега
Каџаја раније морао у бокс, наш ас
се пробио на четврто место и тако
био на корак до подијума.
Организатори трке, где је вожена и
„Формула 1”, скратили су време са 25
на 20 минута, па је било неизвесно
може ли Борковић напасти и Белгијанца Корталса. Ипак, упркос малим
изгледима због преосталог времена,
Дуца мајсторском вожњом сустиже
трећепласираног возача и креће у нови напад. Уследио је дуел који је ледио крв у жилама, будући да су кроз
читаву кривину прошли практично
приљубљени.
У тренутку када се видело да има
предност, Борковић пријављује да је
отказао сервомеханизам волана, само један круг пре краја трке. Дуел између Корталса и Борковића искористио је Верне, који се пробио на треће

место. Упркос томе Дуца је још једном феноменалном вожњом показао
да се на њега може озбиљно рачунати
у овој сезони и да су му амбиције велике. Претекао је Корталса и трку завршио на четвртом месту.
У другој трци викенда који ће свим
љубитељима аутомобилизма у нашој
земљи остати у најлепшем сећању,
Душан Борковић је стартовао с друге

позиције, иза Мађара Ференца Фиче
и његовог сународника Атиле Ташија. Управо је мађарски двојац имао
план да на старту трке осујети Дуцу и
тако себи осигура дупло вођство.
Али тако није мислио и високи Панчевац. Поново се показало да, када је
реч о борби за позицију у којој учествују три возача, нашем асу нема равног. Иако га је Фича потпуно затворио
и омогућио Ташију да након прве кривине избије на чело, маестрални Дуца
је већ у следећој кривини узвратио
ударац и стигао до првог места.

Од тог момента публика у Бахреину могла је да присуствује величанственој вожњи Душана Борковића,
који је већ после два круга оставио
пратиоце на више од пет секунди заостатка. Ни у једном тренутку није
било неизвесности, па чак ни када су
организатори скратили трку на двадесет минута, Борковић није имао
никаквих проблема да сачува предност. Друго место припало је Нешу, а
треће Валентеу.
– Пресрећан сам што сам баш на Ускрс дошао до прве победе. Већ после
квалификација и прве трке у суботу
осетио сам да овде могу да постигнем
велики успех. Стартна позиција у другој трци дала ми је за право да се надам најбољем. Иако сам слабије стартовао, знао сам да ако се изборим с
Мађарима у првом кругу, могу доћи до
победе. Пресрећан сам што сам први
Србин који је тријумфовао у трци овако великог шампионата, даћу све од
себе да и у наставку сезоне останем на
високом нивоу. Желео бих да захвалим навијачима, спонзорима, читавом
тиму и свим сународницима – рекао је
Дуца Борковић после велике победе у
Бахреину, притом честитајући Ускрс
свима у Србији.
Душан Борковић је тако, на највећи хришћански празник – Ускрс, целу нашу земљу учинио поносном, поготову у тренутку када се први пут у
TCR шампионату с разгласа заорила
химна „Боже правде”.
Наредни, трећи тркачки викенд
биће одржан од 4. до 6. маја у Белгији, на легендарној стази „Спа Франкоршамп”. Према најавама из грузијског тима, Дуца Борковић и његов
клупски колега Давид Каџаја у Белгији ће на располагању имати потпуно нове аутомобиле.
А. Живковић

На видику боље
комуналне услуге у два
јужна села
» страна 11

Друштво
Радијатори ће и даље
били топли
» страна 13

Фото-репортажа
Глигина заоставштина
велика обавеза за цео
град

» страна 29

Спорт
Боба Битевић шампион
Србије

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Како преживети неизвесност, страх за будућност, кризу, хронични недостатак новца и обиље црних вести којима нас медији свакодневно бомбардују? Одговор на ово питање могао би да пружи
део из недавно објављеног интервјуа са славним холивудским
глумцем Ричардом Гиром у коме је он објаснио своју животну
филозофију. Преносимо га јер заслужује пажњу.
„Мама мог пријатеља се хранила здраво читавог живота. Никад
није пила алкохолна пића, нити је узимала масну, превише слану
или превише љуту храну. Вежбала је сваког дана, физички била
изузетно активна и узимала све суплементе које су јој препоручивали доктори. Када би излазила на сунце, што се ретко дешавало,
остајала је изузетно кратко, уз образложење да жели да штити
своје здравље. Данас има 76 година и болује од екстремне остеопорозе, рака коштане сржи и рака коже!
„Отац мог пријатеља једе сланину и слободно маже маст и путер. Никада није вежбао, а често је, док не би изгорео, остајао на
сунцу. Приступ животу му је такав да га живи до максимума, а не
онако како му други то сугеришу. Иако данас има 81 годину, доктори му кажу да има здравље као младић!
„Мама мог пријатеља из првог пасуса данас прича: ’Да сам знала да ће ми се живот завршити на овакав начин, живела бих га до
максимума. Уживала бих у свему што је забрањивано, у свему за
шта су други говорили да је штетно, опасно и да тако не треба’.
„Нико од нас неће одавде, са овог света, изаћи жив. Зато вас молим да живите живот пуним плућима и да престанете да се опходите према себи онако како вам то други намећу. Једите храну коју волите, шетајте по сунцу, радите све што вам се ради. Једном речју,
уживајте у животу. Немате времена ни за шта друго”, рекао је Гир.
И заиста, колико се придржавамо ових савета за бољи живот?
Уместо тога, одавно смо упали у монотонију свакодневице, јер се
животи великог броја грађана своде на рутину кућа–посао.
О осећањима бесперспективности и безидејности, од којих
многи не успевају да се отргну, говоре и резултати једног научног
истраживања, по којима смо по времену проведеном уз телевизор
међу рекордерима у свету.
Најлакше је тако – човек заборави на бриге и проблеме који га
оптерећују, искључи се из свакодневице која притиска и препусти
се светлуцавом екрану. Неоспорно је да такав вид бекства из
стварности накратко смирује, попут препуштања неком наркотику. Међутим, када тај осећај и време потрошено на такав начин
прођу, проблеми су и даље ту.
Може и другачије. Када сте вољеној особи последњи пут рекли
да је волите, загрлили је, одвели у омиљени кафић на пиће, у кафану на ручак, или бар у шетњу? Колико времена је прошло од
када сте слушали музику коју волите, или прочитали неку добру
књигу? Памтите ли када сте последњи пут уживали у доброј позоришној представи или неком тренутно актуелном биоскопском
филму? Да ли сте се обрадовали крају зиме и пролећу, зеленој
трави, процветалом дрвећу у вашој улици и другим, на први поглед ситним и мало важним стварима у животу? Када сте последњи пут били у ситуацији да поједете или попијете више, да ли сте
се суздржали од тога, или сте рекли себи: ма, брига ме, уживаћу
у сваком гутљају и залогају!? Сећате ли се када сте помислили:
нећу да ми сваки дан буде исти, хоћу да променим нешто, да победим рутину и монотонију?
Мало је потребно да човек нађе и успостави духовну равнотежу
и у овако тешком, стресном и неизвесном времену. Зависи само
од нас. Ми смо на потезу. Сад или никад, јер у животу нема могућности за репризу.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Живети живот
пуним плућима

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Шетње у једном
смеру
Протести и даље трају, боље рећи некако опстају, будући да су их, поред
осталог, пресекли, с једне стране, ускршњи празници, а с друге – лоше,
боље рећи, право фебруарско време
усред априла.
Иако су премашили већ десети
дан, и даље око њих постоје неке важне недоумице. Још увек се не зна
ко њима руководи, још мање ко је

инспиратор, као ни шта им је крајњи
циљ. У сваком случају, одлична тема
за медије, јер многи о свему томе
спекулишу, боље рећи млате још
увек недовољно просушену постизборну сламу – једни тврде како иза
свега стоји опозиција, други да је то
страни фактор, а трећи немају сумње да тако нешто без чика Сороша
не може да прође. Има још увек подоста и оних убеђених да је све то
спонтана реакција гневних, и то
углавном младих и аполитичних
грађана, окупљених преко друштвених мрежа.
Врховну власт то засад претерано
не узрујава и чак као да је помало и
забавља. Штавише, изабрани председник им пружа подршку и све то
види као нешто лепо & красно. Јасно,
с (не)скривеном дозом ироније...
Обрни-окрени, све је изгледније
да ова окупљања тешко могу ишта да
промене, а понајмање дубоко укорењени и укоровљени систем, који ће
наставити да „шљака”, као и годинама, деценијама и вековима до сада.
Но интересантно је шта ће бити с
тим младим људима који су показали некакву иницијативу и скренули
пажњу на себе, свеједно да ли су самоникли или инструисани. Некима
од њих веома брзо биће понуђено да

угазе у овдашње дубоко утабане стазе. Нема сумње, део тих „усијаних”
глава ће непристојну понуду, с тако
карактеристичном бунтовничком
индигнацијом, истог момента одбити. Ипак, један немали број схватиће
то као шансу, поздравиће се с моралом, етиком, прогресивним идејама
и како многи воле то да крсте – продати се политичарима и „службама”.
Сетимо се само „случаја Чедомира
Ј.”, вође чувених студентских протеста пре двадесет лета.
Међутим, шта ће се догодити с
онима другима? Напросто, схватиће
једном засвагда да је сваки појединачни покушај колективног мењања
свести чиста утопија, да се не догађа
народ и да је једини могући начин
да сачувају то мало голобрадог образа да се окрену себи, загреју столицу,
ставе акценат на учење германских
језика и сакупљају кеш за „one way
ticket”.
А за будуће разочаране протестанткиње постоји и неупоредиво
лакши, додуше мало без-образнији
начин – да се лепо „наложе” или једноставно набасају (на нареченим
друштвеним мрежама, у неком монденском летовалишту или где год)
на неког бају из обећаних земаља.
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Ускрс је најрадоснији хришћански празник јер увек пада
на нерадни дан.

• Да нема оаза, пустиња би дехидрирала.
• Да ли уградња силикона повећава капацитет плућа?
• Очигледно је да ја нисам Исус. Ходам по води,
а она ми улази у ципеле.

• Плодна је ово земља. На њој успева све што засадиш.
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

И жито, и марихуана.
Историја нас учи да се историја понавља.

У складу с природом...
Ових дана у нашем граду
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СЕЛА СУ НАМ ОПУСТЕЛА. ПРЕОВЛАДАЛА ЈЕ ГРАЂАНСКА ОПЦИЈА.
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БУДИМО ХУМАНИ

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ЗА АНИН ПРВИ КОРАК

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Борба осмогодишње
девојчице траје
од рођења
Терапије неопходне
како би проходала
и проговорила
Међу бројном децом која се у
нашој земљи, нажалост, лече
новцем прикупљеним путем
СМС-а и уз несебичну помоћ
добрих људи, налази се и наша
осмогодишња суграђанка Ана
Ирис Филипоски.
Она је рођена 2009. године
закаснелим царским резом.
Првих десет минута боравка
на овом свету провела је у жестокој борби да на њему и
остане док су је лекари реанимирали. Тренуци који су потом уследили претворили су
се у јурњаву ка Институту за
мајку и дете. Тамо су родитељи провели ноћ чекајући вести о томе да ли је девојчица
преживела... Анини дани, све
до данашњег, наликују оном
првом и могу се описати једном речју – борба.
Иако има осам година, Ана
не може самостално да хода,

Она заслужује срећно детињство
не пузи, не изговара реченице.
Прву годину свог живота провела је у Будимпешти на третманима за децу која имају хипотонију. Била је укључена и у
белгијски третман познат као
ABR. Све то је довело до зна-

ПРЕДСТАВЉАЊЕ БИОГРАФСКЕ КЊИГЕ

Огледала Луне

чајних побољшања, па Ана данас много боље седи и све разуме, али неразумљиво прича и
још увек није стала на ноге,
нити је направила свој први
корак.
Да би наша суграђанка једног дана могла да трчи са својим другарима и да проведе
детињство какво заслужују сви
малишани на свету, неопходни су јој рехабилитација, делфино терапије, логопедски,
развојни и физикални третмани. Како наводи Анина мама
Владислава, држава нема капацитета за лечење деце у
иностранству.
– Уложили смо све што смо
имали – новац, наследства,
станове, банкарске позајмице
и кредите. Сада више немамо
куд – потребна нам је помоћ
сваког појединца, предузећа,
удружења, институције или
компаније, који желе и могу да
нам изађу у сусрет. Било би
нам од великог значаја и да

нам се јаве сви они који имају
идеју о томе како би се још могло помоћи, било да је то постављање хуманитарне кутије,
организовање посебних акција
или нешто треће. Они ми се
могу јавити на телефон
069/523-09-40 или путем имејла maca.filiposki@hotmail.com
– каже Владислава Филипоски.
Новча на помоћ за Ану
Ирис Филипоски прикупља се
преко фондације „Буди хуман
– Александар Шапић”, тако
да јој можете помоћи слањем
СМС-а са садржајем: 253 на
број 3030. Цена поруке износи 200 динара, а ПДВ се не
наплаћује. Уплате се могу извршити и на динарски рачун
160-463449-30 или на девизни 00-540-0001941.3, IBAN
RS35160005400001941358.
Како се наводи на сајту фондације, Ани је потребно 7.838.500
динара, а до сада је сакупљено
тек 145.604 динара.
Д. Кожан

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

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

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Јефтиније гориво

ЗБИРКА ПРИЧА ОТА ХОРВАТА
Би о граф ска књи га „Огле да ла Лу не”, чи ји су ау то ри Са ша Ра ке зић (али јас Алек сан дар Зо граф), Пре драг
По по вић (осни вач пор та ла
„Поп бокс”) и Го ран Тар лаћ
(пр ви ше сто го ди шњи уред ник „Попбокса”), биће представљена у петак, 21. априла,
у 19 са ти, у Га ле ри ји са вре ме не умет но сти. Књи га је
по све ће на чу ве ној но во сад ској гру пи ко ја је де ло ва ла
ма ње од две го ди не по чет ком осам де се тих.

„Кичму књиге чине разговори са Слободаном Тишмом,
Зораном Булатовићем Балетом, Иваном Фецеом Фирчијем и Јасмином Митрушић
Мином, уз сведочанства двадесетак ’Луниних’ сарадника
и пријатеља, те бројне никада
раније објављене фотографије, илустрације и белешке”,
наводи се у саопштењу.
Учесници књижевне вечери
биће аутори књиге и књижевник Слободан Тишма, који је
био члан овог бенда.
М. М.

Као Целанови
љубавници
Збирка прича „Као Целанови
љубавници” Ота Хорвата биће
представљена у петак, 21.
априла, у 19 сати, у читаоници
Градске библиотеке.

У ПОНЕДЕЉАК, 24. АПРИЛА

Гроф држи семинар

„Дванаест кратких прича анализирају ситуације, тренутке,

осећања, збуњеност, напетост, запитаност, промене,
сећања и животе – укратко,
све оно што чини савремени
тренутак онаквим какав јесте
и даје одговоре на питања данашњег човека. Ове приче се
наслањају на богату традицију европске књижевности,
али садрже и једну посебну
стилску јединственост, избрушен израз, интригантност
и емотивност који су одликовали ранија Хорватова дела,
без обзира на то да ли је у питању роман или поезија”, пише у тексту о овом делу књижевни критичар Драган Бабић.
Са аутором ће разговарати
књижевник Вуле Журић.
Ото Хорват је песник, прозаиста и преводилац. Рођен је
у Новом Саду. Живи и ради у
Фиренци.
М. М.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за пензионере
У великој сали Градске управе
у понедељак, 24. априла, биће
одржан семинар под називом
„Савремене тенденције у фудбалу”.
Предавач ће бити Миодраг
Божовић Гроф, шеф стручног
штаба ФК-а „Црвена звезда”

из Београда. Семинар је отворен за све фудбалске тренере
из нашег града и околине, али
и за све љубитеље спорта које
поменута тема интересује.
Почетак предавања заказан
је за 19 сати.
А. Ж.

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

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

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

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

-центра „Зоки”, коју добијају
сви они који су регистровали
возила у том центру током
ове и прошле године.
Поред лојалти картице,
биће вам неопходан и купон
из броја „Панчевца” актуелног у свакој од четири недеље априла, колико акција
траје.
Дакле, од петка, 21. априла, до четвртка, 27. априла,
важиће купон број 8, који се
налази на овој страни „Панчевца”. Исеците га, понесите
лојалти картицу и свратите
до „Гаспетрола” најкасније
до наредног четвртка. Купон
се може искористити само
једном и потребно га је оставити радницима на пумпи,
тако да препоручујемо да наточите до врха, ради што веће уштеде.
Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој.
Д. К.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НИНО БРАЈОВИЋ

Непосредни избори
у Панчеву

ИЗМЕНА ЗАКОНА И ДЕФИНИСАЊЕ РОКОВА

Извршни одбор Демократске странке донео je прошле
недеље одлуку о расписивању непосредних избора за
председника и чланове
Градског одбора Демократске странке Панчево.
Избори ће бити одржани
10. јуна, а панчевачке демократе ће бирати првог човека

странке на територији Панчева и 19 чланова сталног
са ста ва Град ског од бо ра
ДС-а.
Од дана расписивања избора на територији Панчева почели су за демократе
да теку рокови за вршење
изборне радње. Све информације о правилима кандидовања могу се добити у
просторијама Градског одбора Демократске странке,
у Улици војводе Радомира
Путника 15.
Од новембра прошле године функцију вршиоца дужности председника Градског одбора ДС-а обавља др

Душан Стојић, који је и шеф
одборничке групе у Скупштини града Панчева, а био
је и носилац листе на последњим локалним изборима, одржаним у априлу
2016. године.
Тада је ова странка саопштила да управо избором
Стојића за првог човека пан-

чевачких демократа Градски одбор најављује период
интензивнијег ангажовања
Градског одбора ДС-а у борби за решавање проблема с
којима се Панчевци свакодневно суочавају.
„Овим путем најављујемо
да ћемо наставити да се боримо за решавање проблема
грађана, кроз окупљање свих
угледних суграђана на једном месту, и уједно позивамо све да нам се придруже у
борби за наш град”, навеле су
тада демократе.
Ова странка има четворо
одборника у локалном парламенту.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Бирају се чланови
Скупштине

Председник Скупштине
града Тигран Киш расписао је 19. априла изборе за
чланове Скупштине Месне
заједнице Котеж. Избори
ће бити одржани 4. јуна, а
рокови за вршење изборних радњи почињу да теку
од 24. априла. Изборе за
чланове Скупштине Месне

заједнице Котеж спровешће органи за спровођење
избора сагласно Одлуци о
месним заједницама на
територији града Панчева,
а Киш је изборе расписао
на основу члана 19. Одлуке о месним заједницама
на територији града Панчева.

Састав републичких комисија
за оцењивање медијских пројеката Министарства културе
и информисања је формиран
и очекује се да ће следеће недеље оне кренути са заседањима, како би први уговори били
потписани већ у мају – изјавио
је Нино Брајовић, државни секретар за информисање.
Он је додао да је ове године
укупно пристигло око 1.100
предлога медијских пројеката,
што је за око 15 одсто више
него прошле године.
ПАНЧЕВАЦ: Како оцењујете
поступак суфинансирања медијских пројеката од значаја
за јавни интерес од стране државе?
Н. БРАЈОВИЋ: Када говоримо о пројектном суфинансирању, морамо да констатујемо да
имамо јединствен систем финансирања у читавом региону.
Србија је једина земља у окружењу у којој је држава стопостотно изашла из медија. Недостатак тог концепта је у томе
што је држава изашла и с новцем који је до тада улагала у
медије којима је била власник.
Ту је настао парадокс који морамо да поправљамо. Треба да
се доврши приватизација „Политике” и „Вечерњих новости”,
реши статус ТАНЈУГ-а, али и
да се ради на томе да локални
медији опстану, а један од начина је да се до краја ове године промени Закон о јавном информисању и медијима, како
би били прописани минимум
новца који су локалне самоуправе дужне да издвоје из буџета за пројектно суфинансирање медијских садржаја, као
и рокови за расписивање локалних, републичких и покрајинских конкурса.
• Знају ли се оквирно ти рокови?
– Већ сада могу рећи да ће
републички конкурс за следећу годину бити расписан већ
крајем ове године. Трудићемо
се да чим буде познат буџет
Србије за наредну годину, па
тако и наш буџет за информисање, ми распишемо конкурсе, како би већ у јануару 2018.
године он био завршен. План
је да Република распише у новембру, Покрајина у децембру, а локане самоуправе у јануару, фебруару и марту.
• У многим срединама конкурси за ову годину још нису
расписани, попут Краљева, а у
појединим местима медији још
чекају новац. Да ли код ових
ствари Министарство може да
помогне и на који начин, јер у
закону нема упоришта које би
неку локалну самоуправу натерало да распише конкурс?
– Локалне самоуправе не
треба да оклевају с расписивањем медијских конкурса, јер
је то њихова законска обавеза,
без обзира на то што за то није
прописана никаква казна. Ми-

нистарство је и направило истраживање на ту тему и резултати су поражавајући. Имамо
општине које су издвојиле
0,01 одсто. Минимум треба да
буде један одсто. До сада је
скоро половина локалних самоуправа расписала медијске
конкурсе, и то 80 од 170, што
је нешто мало више него прошле године. Истраживање је
показало и да 120 од 170 локалних самоуправа издваја
мање од један одсто, да само
18 одсто издваја између једног
и два одсто и да само три локалне самоуправе издвајају
више од два одсто новца из буџета, а то су Ражањ, Нови Пазар и Ковачица.
• Поједини медији су, када
је реч о пројектном суфинансирању, ограничени деминимисом који прописује да за
три године, са сва три нивоа
власти, могу добити до двадесет три милиона динара државне помоћи. Ви сте предложили укидање тог ограничења
за телевизије?
– Променом закона тај проблем би се решио, али то изискује време. Чуо сам да би телевизије и продукцијске куће
могле да потпадну и под другачије тумачење закона. И у
том случају би морали да се
испуне одређени услови, а то
је да медијски конкурс буде
посебно расписан само за телевизије. До сада је такав конкурс једино расписало наше
министарство.
• Део медијске заједнице је
одмах реаговао сматрајући да
Министарство баш на тај начин дискриминише медије.
– Нико не дискриминише медије. На нашем конкурсу медији
по пројекту могу добити мини-

мум 500.000 динара, а максимум пет милиона динара. Да ли
ће неки медиј зато што прави
боље пројекте, с разних нивоа
власти, успети да добије више
од двадесет три милиона динара, то је ствар тог медија, а не
дискриминације. Мислим да је
решење да се променом те уредбе подигне праг од двадесет три
милиона. То ограничење не важи за медије на мањинским језицима и за извештавање особа
са инвалидитетом. Иначе, када
у мају буду потписани уговори с
добитницима средстава на овогодишњем конкурсу, планирамо да након тога одржимо састанак с представницима локалних самоуправа, јер оне различито тумаче прописе и законе.
Тако ћемо им, на пример, предочити да ПДВ на новац који
медији путем пројекта добију,
не треба да плаћају.
• Када можемо да очекујемо
доношење нове медијске стратегије и најављену измену закона?

– Назире се састав чланова
комисије који ће бити укључени у израду и доношење медијске стратегије 2017–2022.
У комисији ће бити људи који
воде медијске организације и
медијски експерти, а до сада
сам разговарао с Далилом Љубичић из Асоцијације медија,
Мајом Раковиц из РАБ Србија
и адвокатом Милошем Стојковићем. Садашња медијска
стратегија, на пример, не даје
одговор на питање: шта ћемо
са онима који не расписују
конкурсе? Министарство културе и информисања залагаће
се за то да се изменом Закона
о јавном информисању и медијима и Законом о буџету за
2018. годину обезбеде додатни
трансфери локалним самоуправама за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања, како би локалним
медијима било на располагању најмање један одсто буџета
општина и градова.

ГРАД ИЗ ДВО ЈИ О 0,70 ОД СТО
Према истраживању које је спровело Министарство културе и информисања, општине и градови у Србији су за суфинансирање медијских пројеката издвојили од 0,01 до 2,81,
или у просеку 0,37 одсто из буџета за ову годину.
Рекордер по додели новца пореских обвезника за медије
је Нови Пазар са 2,81 одсто буџета (56,4 милиона динара).
Следи Ражањ (2,65 одсто) и Ковачица, која је планирала
2,1 одсто годишњих расхода (15 милиона динара).
Општине Гаџин Хан, Костолац, Рековац и Смедеревска
Паланка одговориле су Министарству културе и информисања да за пројектно суфинансирање медија нису планирале средства, док из Пожаревца, Ариља, Житорађе, Ћићевца
и Прибоја нису одговорили Министарству.
Панчево је издвојило 38 милиона динара, што је нешто
мање од 0,70 одсто.

ОБРАЂЕНО 100 ОДСТО БИРАЧКИХ МЕСТА

РИК саопштио привремене резултате
Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић саопштио је 18.
априла привремене резултате
избора за председника Републике на обрађених 100 одсто
бирачких места или 100 одсто
бирачког тела.
На изборима за председника гласало је 3.655.365 бирача, или 54,36 одсто. Проценат
важећих гласачких листића је
98,35 одсто, а неважећих 1,65
одсто. На основу обрађених
података, резултати које су
освојили кандидати према редоследу на гласачком листићу
су следећи:

Саша Јанковић – 597.728
гласова или 16,36 одсто;

Вук Јеремић – 206.676 гласова или 5,66 одсто;

Мирослав Паровић – 11.540
гласова или 0,32 одсто;

Саша Радуловић – 51.651
глас или 1,41 одсто;
Лука Максимовић – 344.498
гласова или 9,43 одсто;
Александар Вучић – 2.012.788
гласова или 55,08 одсто;
Бошко Обрадовић – 83.523
гласа или 2,29 одсто;
Војислав Шешељ – 163.802
гласа или 4,48 одсто;
Александар Поповић –
38.167 гласова или 1,04 одсто;
Милан Стаматовић – 42.193
гласа или 1,15 одсто;
Ненад Чанак – 41.070 гласова или 1,12 одсто.
Председник је подсетио да
ће на седници Републичке

изборне комисије која ће бити одржана у року од 96 сати
од затварања бирачких места
на последњим поновљеним
из бо ри ма, одр жа ним 17.
априла, бити утврђени и саопштени коначни резултати
избора за председника Републи ке одр жа них 2. апри ла
2017. године.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ИНТЕРВЈУ: ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ, САВЕТНИЦА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

МОРАЈУ ПОСТОЈАТИ ПРОЦЕДУРЕ, НЕ МОЖЕ СЕ РАДИТИ СТИХИЈСКИ
Са експанзијом електронских
медија и комуникација се
убрзала
Кодекс о јавности рада
и односима с медијима
прва писана политика у
тој области у нашој земљи
Уређује „Фејсбук” профил
Панчева, као пи-ар менаџер
ради на пројектима
Одмах пошто је дипломирала на Филолошком факултету, Јасмина Радовановић је ангажована као у пи-ар у
приватном сектору. Потом је радила
као наставник енглеског, а пре равно
дванаест година се, преко конкурса,
запослила у Градској управи. Знање
језика и њене организационе способности помогли су јој да се добро снађе у сфери односа с јавношћу, тада
веома младој струци у Србији. Јавна
предузећа и установе у то време нису
имали особе задужене за, пре свега,
односе с медијима, па је Јасмина морала да се узда у себе и своје процене
да би бављење том озбиљном професијом подигла на потребан ниво. У
међувремену је завршила и постдипломске студије на Факултету организационих наука, на катедри за односе с јавношћу.
Како „Панчевац” за дванаест година није направио ниједан разговор
са, гледајући из неких аспеката, колегиницом, овом приликом ћемо исправити тај пропуст.
ПАНЧЕВАЦ: Како је изгледао твој
посао на самом почетку?
ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ: Било
је потпуно другачије него данас. Још
увек смо користили факс за слање и
примање информација. Али кренула
је експанзија електронских медија,
па се и сама комуникација убрзала.
Повећан је и број медија. Требало је
испунити њихове захтеве и упите,
што је захтевало потпуну посвећеност. На почетку сам сама обављала
тај посао, служба за односе с јавношћу није постојала до 2009. Била је
то прва канцеларија за односе с јавношћу отворена у некој локалној самоуправи у нашој земљи.
• У то време је створен и документ
у вези с вашом професијом.
– Да, донет је Кодекс о јавности рада и односима с медијима, као прва
писана политика у тој области у некој локалној самоуправи. Оно што даје посебну вредност том документу,
јесте чињеница да смо кодекс написали у сарадњи с тадашњим главним
уредницима свих медија на територији града. Усвојило га је Градско веће,

а и данас га користимо, што значи да
смо доследни и да имамо континуитет. Ове године смо направили велики корак напред: ушли смо у израду
комуникацијске стратегије.
• Шта ће она садржати?
– Од 2005. године до данас много
се променио начин комуникације. Ту
су нови канали, друштвене мреже,
све је већи број и упита и медија којима треба да смо на располагању.
Успели смо да препознамо главне
проблеме и да идемо у корак с временом. Морају постојати процедуре,
не може се радити стихијски; свака
наука, а то су и односи с јавношћу
као дисциплина менаџмента, има
своје принципе и правила. Када њих
опишемо и појаснимо, а процедуре
које већ примењујемо пропишемо –
добијамо стратегију. Када се у тим
оквирима крећемо, пружамо и бољу
услугу, што је крајњи циљ.
• Каква је комуникација унутар локалне самоуправе?
– Овај посао изискује од оних који
се њиме баве да непрестано уче, раде
на себи. Можда ће звучати нескромно, али истина је да смо ми у Панчеву ишли испред осталих локалних самоуправа на пољу комуникације; у
овом смислу битна је и свест носилаца политичких функција о важности
наше професије. Моје лично иску-

ство је да сам увек имала конструктиван однос са свим доносиоцима одлука; комуницирам са свима, али, наравно, највећи притисак јавности иде
ка кабинету градоначелника, па се
најчешће бавим проблематиком у вези
с тим. Цела Градска управа је озбиљна, професионална администрација,
па се трудимо да све оно што радимо
екстерно, радимо и са запосленима у
њој, да направимо баланс. Имамо, рекох, добро осмишљене процедуре,
попут међусобне електронске комуникације, као и оперативне интерсекторске састанке. Сва четири органа
локалне самоуправе – градоначелник, Градско веће, Скупштина града
и Градска управа – имају свој опис
посла и задатке. Начелник Градске
управе је, практично, директор свим
запосленима. Помињана комуникацијска стратегија ће још боље умрежити запослене у ова четири органа,
а унапредиће и учинити видљивијим
рад сваког понаособ.
• У чему се разликују послови које
обављаш ти као саветница за односе с

јавношћу од ангажовања службе протокола?
– Служба протокола ради на пословној кореспонденцији и организацији састанака. Она се држи дипломатског протокола који је примењив
на локалном нивоу приликом посета
разних званичника. Представља вештину, али и оперативну службу која
треба да се потруди да сваки догађај
буде професионално организован.
Односи с јавношћу покривају интерну, екстерну и кризну комуникацију,
као и читав спектар других активности; бавимо се спонзорствима, дизајном, изградњом корпоративног
идентитета, имиџа... Наши људи се
специјализују за неку од ових области и баве се претежно њом.
• Колико траје и како изгледа твој
радни дан?
– Због природе посла мој радни
дан се врло често не завршава у четири по подне. Упити новинара стижу и
после тог времена, а кризе се, по правилу, дешавају увече или викендом.
Ту је и експанзија друштвених мрежа:

неко се сигурно бави вама у свако доба дана и ноћи, па морам да будем
стално доступна. Качимо информације на сајт Града свакодневно; мени
је, као уредници, вест оно што се десило тог дана. Уређујем „Фејсбук”
профил Панчева. Као пи-ар менаџер
радим и на пројектима; посебно ми
задовољство представља рад на развојним програмима. Уосталом, годишње организујемо и испратимо преко 200 јавних догађаја.
• Кажи ми нешто јако озбиљно: колико си градоначелника за ових дванаест година „променила”?
– (смех) Радила сам са њих петоро.
Не желим да их поредим, људи нису
исти, али могу да кажем да сам, на
моју велику срећу, имала и имам добру комуникацију са свим градоначелницима. Јако је велика одговорност особе која врши ту функцију;
оно што се види у медијским наступима само је један сегмент огромног
посла. Њима је зато драгоцено да
имају професионалце поред себе; не
долазе сви са истим знањем и вештинама. На службама Градске управе је
да им максимално буду на услузи.
Лично, никада нисам имала ниједан
проблем с било ким од њих петоро;
трудим се да увек изнесем свој професионални став. Знам да ме зато цене и да уважавају моје мишљење. Наравно, постоје и политичка питања
око којих се не ангажујем.
• Шта те помера, да ли себе видиш
тако да на овом послу дочекаш пензију?
– У професионалном смислу све је
јако занимљиво! Јесте тешко и захтевно, али по природи сам активна и
то ми одговара. Не бавим се искључиво односима с медијима, све више
се бавим стратешким питањима из
сфере моје професије. Комуникација
се учи. Знам како се овај посао ради
у компанијама и агенцијама, тамо је
и боље плаћен, али мене лично испуњава то што од самог почетка учествујем у стварању свега у Градској
управи што има везе са односима с
јавношћу. Имам прилику да за Панчево, мој град који много волим, нешто добро урадим – то ме страшно
мотивише. То осећам и као привилегију. Мотивише ме и када чујем да су
моје колеге новинари задовољни комуникацијом коју имамо. Ипак, како
се човек развија, и афинитети се мењају, па нисам убеђена да ћу на овом
радном месту бити до пензије.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГОМ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”?

Радијатори и даље топли

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Унапређење рада
Извештаји и планови двају сеоских
комуналних предузећа, као и установа из сфере социјалног деловања били су на дневном реду седнице Градског већа одржане 13. априла.
Чланови градске владе аминовали
су средњорочне и дугорочне планове
пословне стратегије и развоја ЈКП-а
Омољица за четворогодишњи односно десетогодишњи период пред нама. Иако је површина што је покривају знатно мања, треба имати у виду да
сеоски комуналци имају исте обавезе
које завршава седам градских јавних
предузећа. Зато су важне инвестиције,
као и унапређење рада и организације предузећа, чиме су се бавили творци наречених планова. На теоријској
равни, једнака је прича и ЈКП-а Комбрест из Банатског Брестовца; разлика се може наћи у детаљима карактеристичним за ту средину.
Црвени крст Панчево је поднео два
документа: извештај о 2016. години
и план за 2017. Оба су усвојена. Било
је речи, између осталог, о добровољном давалаштву крви и раду са омладином. Два акта са идентичним темама пред већнике су донеле и одговорне особе из Дома за ЛОМР „Срце
у јабуци” и Дома за децу и омладину
без родитељског старања „Споменак”. Када се ради о првопоменутој

установи, остварени су многи циљеви, попут социјализације корисника,
а било је и бројних активности, као
што су послови у домаћинству и одласци у биоскоп. Акције овог типа и
сличне биће у фокусу и надаље.
У „Споменку” је акценат био на
неодложном осигурању безбедности
деце и младих у кризним ситуацијама, те на задовољавању њихових
основних потреба. И убудуће ће то
бити приоритети.
Градско веће је дало позитивно
мишљење о оправданости пројекта
доградње објекта Медицинске школе
„Стевица Јовановић”, која је надлежном покрајинском секретаријату
поднела пријаву за конкурс за финансирање и суфинансирање израде
техничке документације за потребе
установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Војводини за 2017.
Управа града је на привремено коришћење Машинској школи Панчево
уступила фотонапонски панел који је
добијен као донација Провинције Равена. Он ће користити као наставно
средство, што ће бити добар потез у
смислу едукације ученика у области
енергетске ефикасности односно заштите животне средине.
С. Т.

Љ. НЕСТОРОВ

Р. РУПИЋ

Неколико дана по завршетку грејне
сезоне питали смо суграђане да ли су
задовољни услугом ЈКП-а „Грејање”.
Обишли смо Котеж 2, Теслу и Содару, а испитаници су углавном рекли
да су задовољни. И по завршетку сезоне, због таласа хладнијег времена,
радијатори су и даље топли.

В. СРЕЋКОВ

З. КОМАТИНА

К. БОРАК

С. ГАВРИЛОВИЋ

нас нису грејали кад је било топло, заслужили смо да мало продуже. Грејање никад није ни било добро, а сад ми
се чини да је још горе. Кад је било баш
хладно, укључивали су више.

опет греју. А и кад је мало хладније.
Баш је топло, па може да се седи у
мајици. Мислим да је боље него
претходних година. Не плаћам много јер имам мали стан.

ЉУБОМИР НЕСТОРОВ, пензионер:
– Апсолутно сам задовољан. Добро
су грејали и станови су били топли.
Када су били велики минуси, грејали
су и ноћу. Иако је данас 18. април,
укључили су грејање. Углавном је било добро и претходних година.

ВЕРА СРЕЋКОВ, пензионерка:
– Супер је грејање. У односу на претходне године, мислим да нема битније разлике, али раније је било много
топлије, што није одговарало. Морали
смо све живо да отварамо, а сад је умереније. Стварно сам задовољна. Ја
иначе не волим да ми је претопло. И
даље је топло, а и синоћ су грејали, па
сам морала да отворим прозор.

КАТАРИНА БОРАК,
професорка биологије:
– Задовољна сам грејањем. Одлично је, бар ове године. Мислим да се
није много мењало претходних година. Кад су били ледени дани, грејали
су без паузе. А и ових дана се греје.

РАДА РУПИЋ, пензионерка:
– С обзиром на то колико плаћамо,
нисмо уопште задовољни грејањем.
Видим да се код моје ћерке у Београду
далеко боље греје. Овде, колико сам
приметила, нешто мало ујутро... Колико

ЗОРАН КОМАТИНА, машинац:
– Максимално сам задовољан грејањем. Чак и кад је било петнаест
степени у минусу, грејали су непрестано. Стварно је било супер. Ево, и
сад кад је мало топлије, они помало

СТЕВАН ГАВРИЛОВИЋ, возач:
– Задовољни смо грејањем. Цена
би могла да буде мало коректнија,
али задовољни смо. Кад је било баш
хладно, појачавали су грејање, били
су коректни. И сад укључују. Не могу
да се жалим на квалитет грејања, а и
претходних година је било исто.
Анкетирала Милица Манић
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Фала министарству што унапређује овчарство.
Пола ти узме матична служба, онда неке комисије
и неке дрангулије.
Ђорђе Чизмаш, сточар

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 21. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СТОЧАРСТВО: МУКОТРПАН РАД, ВЕЛИКО ЗАДОВОЉСТВО

АЛО, ЗНА СЕ КАКО СЕ ОВЦЕ ЧУВАЈУ!
Намузли „реку млека”
Породица има 20
крава, двадесетак
телади, двеста оваца
и осам коња
Посао без краја

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Биљке биоиндикатори
Током вишевековног развоја биљке су се прилагођавале различитим условима
спољашње средине, без обзира на то да ли се ради о
континенталној клими, великој влази (вегетација
тропских шума), екстремној хладноћи или дуготрајној суши, каква „влада” у
степама и пустињама. С
друге стране, поједине биљке воле плодна земљишта,
неке насељавају само мочваре (тзв. акватичне биљке, као што су трска и рогоз), док се одређени број
њих доста добро „сналази”
на песку, који везују и стварају плодно земљиште и за
друге биљке (нпр. багрем).
У тексту ћемо навести тек
неколико примера који вам
могу помоћи да сазнате нешто о типу земљишта на коме биљке расту, као и колико
у њему има добрих или лоших хемијских елемената.
Од памтивека за људски
род више биљке су представљале извор хране, енергије,
храну за стоку, грађевински
материјал и много тога још.
Међутим, више биљке су се
кроз историју прилагођавале
постојећим условима животне средине, где су „развиле”
поједине особине, које су их
касније одржале у животу.
Тако постоје читаве групе

биљака које заузимају велика пространства, а све због
њихове велике прилагодљивости, неретко, екстремним
условима опстанка.
С друге стране, један број
биљака карактерише одређене рејоне где се могу срести, или у неким условима
врло мале просторе, који су
због својих особености недовољно повољни за живот
велике већине биљака. За
такве просторе или биоценозе постоје одређене биљке које су њихови биоиндикатори. Биоиндикатори или
маркери су организми, прости или сложени, чија бројност и стање показују квалитет животне средине у дужем периоду. На основу
њих могуће је и предвиђати
будуће стање или донекле
знати прошлост.
Ево приказа неколико
биљних врста које представљају значајне биоиндикаторе различитих типова земљишта. Најзначајнија улога биљака индикатора земљишта била би подела према pH вредности земљишта,
а на основу тога имамо:

1. најчешће лековите биљке заслањених земљишта –
камилица, естрагон, ивањско цвеће, кокотац и др.;
2. најчешће лековите
биљке неутралних земљишта с високим садржајем
хумуса – коприва (познат
индикатор високог садржаја азота у земљишту), зова,
дивизма, вербена и др.;
3. најчешће лековите
биљке киселих земљишта –
кукурек, кичица и др.
Ова подела се може извршити и према садржају појединих макроелеманата и
микроелемената, садржају
креча...
Поред ових сазнања, друга
значајна улога виших биљака као биоиндикатора огледа
се у адаптацији на земљишта
богата различитим металима, где ове биљке могу бити
индикатори тачно одређених хемијских елемената односно рудних наслага.
Једна од најпознатијих
биљака ове врсте биоиндикатора јесте урочњак (Arabidopsis thaliana, fam. Brassicaceae). Ова купусњача открива и усваја тешке метале
цинк (Zn), никл (Ni) и кадмијум (Cd), због чега је добила назив хиперакумулатор. Због напред наведеног,
биљка урочњак је предмет
изузетно великог броја ис-

траживања и актуелна тема
ради решавања проблема
контаминације земљишта
тешким металима. Истраживања су показала да би
ова биљка могла да допринесе откривању и чишћењу
мина и експлозива у земљишту. Тако, ако у земљишту
има мина, урочњак мења
боју лишћа из зелене у црвену и на тај начин детектује њихово присуство. На таквим подручјима се семе
урочњака наноси воденим
топовима или из авиона.
Поред индикације, ова
врста биљака усваја тешке
метале односно врши процес прочишћења земљишта
или фиторемедијацију. Ови
биоиндикатори углавном
имају малу надземну биомасу у коју се транспортују
тешки метали и тако се кошењем и спаљивањем жетвених остатака земљиште
чисти, чиме се омогућује
производња здравствено
безбедне хране.
У наредном броју биће
више речи о секундарним
метаболитима у вишим
биљкама.

Ово је чобанска
трагедија, каже Муња
Породица Чизмаш се традиционално бави сточарством;
Ђорђе, звани Муња, каже да се
ради о барем триста година.
Његов прадеда је чувао ергелу
коња, овде, у Панчеву. Деда је
купио кућу у истој, Книћаниновој улици: прави су панчевачки староседеоци.
Дакле, сточарство, поготово
овчарство, начин је живота
фамилије откад Муњине претке памте.
– Мој тата је ишао да види
неке овце, срео је моју маму и
оженио се њоме. Тако сам ја
настао; да није било оваца, не
би било ни мене, како да се не
бавим овчарством – уз осмех
Чизмаш почиње причу.
Кад је био мали, чувао је овце, мада су имали и чобане.
Сада их нема, јер си 24 сата
обавезан око оваца. У оно време музли су и овце, имали и
по 700 комада; Ђорђе каже да
су за све ове године намузли
„реку млека”. Гајили су Чизмаши одувек и коње, краве и
свиње, а раде и земљу уз то.
Муњин радни дан траје од
шест ујутро до десет увече.

– Сваштаримо. Прави паор
мора да поседује све: ако „пукне” на овцама, то му се не деси на јагањцима. Или на кукурузу. Рецимо, кажу у Данској,
Холандији да су најбоље фарме до 25 грла крава. Из једноставног разлога: ти 25 крава
можеш да испратиш сам. Када
их је више, ко може да испрати која од њих тражи бика, којој није добро, која не једе...
Зато ми, моја жена Милкица,
синови Светозар и Зоран и ја,
радимо сами: имамо 20 крава,
двадесетак телади, двеста оваца и осам коња. Свиње држимо само за себе, пошто не видим неку рачуницу код њих.
Али мора да се једе. Некада,
код Тита, било је да можеш да
имаш максим земље, 17 ланаца или сто оваца. Приход је
био исти од та два посла – објашњава Муња.
Музли су и киселили млеко,
његова баба га је носила у Београд. Сирили су сир и продавали кисело млеко док није
било панчевачке млекаре.
– Мој ћале је од првог дана
био присутан у млекари; добио је признање као неко ко је
деценијама доносио млеко у
њу. Лепе су то биле паре, али,
нажалост, сада је туга. Страшно. Откупљује млеко ова
приватизована млекара и даље, али за 21 динар литар, а
продаје га за 75–80 динара. Ја
за 21 динар треба да нахраним
краву, да је почистим... Ово је
посо без краја. Разочаран сам
у млечно говедарство. С клинцима причам да товимо мало
бикове, али ни ту нема праве
цене. Највише се исплати овчарство, проблем је што нема
ко да чува овце. Тренутно, овце су на пашњаку. Ми кажемо

на нашем пашњаку, на малом
Наделу, а општинари га зову
северна индустријска зона.
Клинац крене да изнесе ђубре,
а за њим довикују: где ћеш сад
с тим, је л’ знаш да Јапанци
долазе? Тешко оном ког Кина
храни, а Рус брани – духовит
је Муња.
Прича да је некада од ланца
одузиман ар земље да би се
претворио у пашњак.
– То значи да тај пашњак
није општински, него наш, сеоски. А сад су га заузели и
продају га. Одем тамо пре неког времена и кажу ми: заборави на пашњак, не постоји
више. Како да заборавим! И
ево, били су у праву: урадили
су друм, посадили светла – сад
можемо да оставимо овце, неће да се изгубе у мраку. Еј, сто
година смо тамо! Али због свега размишљам: да ли сам ја
најпаметнији? Ипак, биће да
сам најлуђи, једино сам ја у
Панчеву остао са овцама. И
како да се сам супротставим
њима да не продају пашњак?
Никако. Има ту мало кравара,
али на прсте да нас избројиш –
подиже две руке Чизмаш.
Апелују на телевизији да се
појача овчарство.
– Ово је чобанска трагедија.
Ало, зна се како се овце чувају.
Војводина их била пуна, и то
млечних; мани ме увозних, ми
смо имали цигају, која се јагњила и музла, адаптирана је
на ово поднебље. Ни крава се
на јаслама не исплати, камоли
овца. Министарство каже да
унапређује овчарство. Фала
им, лепо је то. Дају нам субвенцију седам хиљада по овци.
Пола ти узме матична служба,
онда неке комисије и неке
дрангулије. Онда дођеду и
гледају да ли си нешто промашио. Папирологија – метар
дебела. Па да сам хтео да будем адвокат, не бих чувао овце
и био сељак. Кажу: аууу, промашио си, где ти ова овца?
Људи, цркла, кажем им. Мој
тата умро, па шта, сија сунце
даље. Кажу: не, цркла овца,
мораш да вратиш паре! Ало,
дај ти мени правилник да видим где пише да та овца не
сме да цркне. Хоће да ти дају,
али само да ти не дају. И стално нешто ново, сваке године
друга правила. Чим виде да
смо ушли у штос, они промене
причу, а ми се изгубимо, сељаци,

то и очекују – гласом народа
изговара Чизмаш.
Не види побољшање у сточарству. Зар се држави не исплати да има задовољне домаћине?
– Прича ми пријатељ и колега да је разговарао с неким
из министарства. Шта год да
му је рекао, овај виче: у праву
сте! Мого си да му кажеш, реко сам му, да нема перспективе у сточарству, он би опет викао исто. Препуштен си сам
себи. Имаш те велике кланице
које руше цену јагањцима на
260 динара, а заклано јагње
700 динара у продавници.
Они треба да зараде, а ја што
сам целе зиме код оваца – ма,
сваки дан, нема ту ’оћеш-нећеш, недеља је, пада киша,
Ускрс – кад треба да продам
то једно јагње, не, више мора
да узме кланичар. У најгорем
положају смо ми одгајивачи и
ви потрошачи. Нисмо ми сељаци неписмени да не видимо
ко иза кога стоји – одговара
Муња.
Ипак, да се то уопште не
исплати, не би овце држао.
Каже:
– Мораш да имаш једну љубав, овце не може да има ко их
не воли. Свестан си да си с њима дан више од 365 у години.
Због минималне, катастрофалне цене млека овце не музем већ десетак година. Само
јагњим. Хајде и да поштено

је само за себе. Некад смо и
кило вуне мењали за кило соли, а сада... Нема више ни тога.
Краве раде посао. Како помузе краву дођу људи увече по
свеже млеко.
– Ниска је цена бикова. Да
купиш теле „сименталче” треба ти петсто евра, а за годину
дана добијеш за њега хиљаду.
Оно поједе ових петсто. Шта
си радио? Ништа. На нули си.
Остане ти само стајско ђубриво. Тај стајњак је зарада, јер
када га бациш на њиву то значи да ниси морао да купиш ђубре. Ово што ја радим мораш
да волиш; ако ставиш то на папир, отишо си у офсајд. Идемо
даље, ово што имамо ми у породици треба и да сачувамо –
види позитивну страну Муња.
Има голубове, канаринце,
папагаје и украсну живину.
Животиње га испуњавају. И
птице и коњи су – чиста љубав! Иде по фијакеријадама,
традиционалним свадбама,
које се полако враћају... Липицанере држи због свог задовољства. Посебна прича је –
снимање филмова. Скоро увек
када на филму видите фијакер, коњима управља Муња.
– И коњи и кочије су моји.
Још као клинац сам почео да
снимам. Плате они лепо.
„Скупљачи перја”, „Балкан
експрес”, „Мама Лучија” са
Софијом Лорен, „Црвена кра-

кажем хвала: она субвенција,
колико год да узели назад пара, њоме се мало покријем. И
не купујем лети, засад, храну,
још увек има онај осветљени
пашњак. Кад будем морао да
је ’раним целе године, држаћу

љица”, „Беса”, „Краљица Драга”, Шотрина „Судбина једног
разума”, италијански филм
„Под жрвњем”... Преко двадесет филмова и серија. Било је
ту свачега. У „Равној гори”
сцена с белом кобилом, возим
фијакер... Кад је кобила видела стрмину неће доле, навикла
на равницу. Па је онда бодрим... Било је и снимања реклама. Упознао сам бројне велике глумце, као што су Паја
Вуисић, Чкаља, Мики Манојловић, Брстина, Ненад Јездић... Ту мало дам себи одушка. Гледам после те филмове
и серије и није ми то тако интересантно, јер знам шта је било иза сцене, тамо је било занимљивије – завршава причу
Чизмаш.
Барем ону за новине, за ову
епизоду...
С. Трајковић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МР МИЛОРАД ИЛИЋ, ДИРЕКТОР МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО

ЕКОЛОШКИ ФОТО-КОНКУРС

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПАНЧЕВУ

Чаробњаштво природе

Ђаци треба да
буду инвестиција,
а не терет
Велика потреба за
занатлијама 21. века
У последњих годину дана Влада Републике Србије и министарство задужено за просвету
убрзали су процес увођења дуалног образовања у српски
образовни систем. Већ за наредну школску годину министарство образовања планира
да бар донекле усагласи потребе тржишта са уписивањем
ђака у средње стручне школе.
У наредном периоду треба да
буду донети нови закони и ревидирани постојећи, да би се
прецизно и јасно дефинисали
права и обавезе како образовних установа, тако и привредника укључених у процес дуалног образовања.
Панчевачка Машинска школа је једна од првих средњих
стручних школа у Србији које
ће од 1. септембра омогућити
својим ученицима да се образују по новом систему. Људи
од струке истичу да је предност дуала у тзв. двосмерности
– и привреда и школе су на
истом задатку. Наиме, до сада
су школе имале интерес да ђаци стручну праксу обављају у
фирмама, али власници фирми нису, па је због тога жељени резултат био негативан.
Напредни систем
Према речима мр Милорада
Илића, директора Машинске
школе Панчево, дуално образовање активно укључује привреду као важан фактор у систему

образовања будућих радника.
Идеја је да се током практичне
наставе ђаци усмеравају на
конкретне ствари, проблеме и
посао у самој фирми где се обавља пракса.
– Привредници треба да буду веома заинтересовани да
овај напредни систем заживи,
јер су ђаци који долазе код њих
на праксу пре свега њихова инвестиција и биће у прилици да
одшколују и одаберу најбоље
стручњаке за своје конкретне
производне потребе. Веома је
важно да се власници фирми
укључе и у израду самих планова и програма практичне наставе. Да укажу нама у просвети
шта то њима конкретно треба,
шта треба да их учимо; којим

вештинама; каква су постигнућа неопходна да би наш ђак
био квалитетан занатлија 21.
века – рекао је Илић.
Потреба привреде
Машинска школа Панчево је
једина испунила све прописане услове за реализацију дуалног образовања.
– Поносни смо што ћемо бити прва школа која ће увести
нови систем рада са ученицима. Реч је о веома значајној новини када је реч о развоју средњошколског образовања, али и
унапређивању привреде, локалне заједнице, а самим тим и
читаве државе. Свака школа мора да да свој лични допринос, да
се заинтересује, јер ништа не

пада с неба. Наша школа је свесна својих потенцијала и знамо
какво нам је привредно окружење јер, по природи нашег
посла, већ годинама успешно
сарађујемо с многим панчевачким фирмама. Конкретно,
од наредне школске године полазници смера оператер машинске обраде биће у прилици
да део практичне наставе похађају у панчевачким фирмама.
Велика је потреба привреде за
овим оператерима – рекао је
директор Машинске школе и
додао да панчевачкој привреди
недостају бравари и заваривачи и да су стога надлежнима
предложили да оформе мешовито одељење оператера и бравара-заваривача, у којем би се,
уколико министарство просвете то одобри, у новој школској
години настава одвијала по дуалном систему. Уговори о сарадњи Машинске школе и панчевачких малих и средњих
предузећа још увек нису потписани, јер се чека зелено светло надлежних републичких
органа.
Сада је на потезу Влада Републике Србије, а будућност
дуалне наставе умногоме зависи и од самих понуђених решења која треба да донесу нови
законски акти. Остаје нејасно
на који начин ће држава стимулисати привреднике да подрже ову иницијативу – да ли
кроз пореске олакшице или на
неки други начин. С друге
стране, како ће бити решено
плаћање радних сати раднику
који ће у делу свог радног времена бити принуђен да буде
ментор ученицима на пракси
– да ли ће држава сносити трошкове или послодавац?

Завод за јавно здравље Панчево расписао је седму годину заредом фото-конкурс
„Објективом кроз свет око
нас”, посвећен Светском дану
заштите животне средине.
Идеја је да се промовишу заштита и унапређивање животне средине, а тема овогодишњег такмичења је „Чаробњаштво природе”. Према
речима организатора, овогодишња тема је прилагођена
идеји да фотографи прикажу
моћ природе, њену енергију
стварања, магију којом боји,
кити и улепшава, али и енергију њеног разарања која нас
опомиње да је човечанство
нејако и мало у односу на си-

сви фотографи с радовима
начињеним у Србији. Сваки
аутор може конкурисати с
највише четири фотографије
у дигиталном облику. Радови
се могу доставити на CD-у,
DVD-у или имејлом на адресу 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, доследно прошлогодишњој
замисли да фото-конкурс постане традиционалан, и ове године су заинтересовани позвани да се прикључе овој еколошкој кампањи. Занимљивост и

лу природе. Фотографије треба да садрже лепоте и вредности Србије, које се морају
сачувати, и да представе јавности све оно што је у нашем
окружењу нарушило природни склад и угрозило животну
средину и здравље људи.
Конкурс се реализује под
покровитељством Фото-савеза
Србије и Секретаријата за заштиту животне средине Града Панчева, а отворен је до
15. маја. Право учешћа имају

квалитет прошлогодишњих
радова уверили су их да је
идеја о промоцији заштите
и уна пре ђи ва ња жи вот не
средине путем фотографије
добра и да је ово прави начин да подстакнемо суграђане да се активно укључе у
активности за очување среди не у ко јој жи ви мо. На
прошлогодишњем конкурсу
по бе ди ла је фо то гра фи ја
„Сутон”, коју је направио
Ђани Бардоти.

ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Загађивачи терају по своме
У марту 2018.
почињу преговори
о Поглављу 27!?
Казне за неодговорне
су нестимулативне
Влада Републике Србије планира да први нацрт преговарачке позиције за Поглавље
27 (област заштите животне
средине и одрживог развоја)
припреми до јуна, а да коначна верзија платформе буде
упућена Влади на усвајање у
децембру. Српска јавност биће у прилици да види понуду и
план државе када је реч о заштити животне средине од јуна, а јавна расправа трајаће
све до септембра. У Влади се
надају да би, под условом да
се све одвија у складу с њеним

плановима, у марту наредне
године могли да почну преговори са ЕУ о овом питању.
Стратегија је да се ово поглавље привремено затвори до
краја 2018. године.
Стратегија Владе Републике
Србије предвиђа да се од ЕУ
тражи 16 прелазних периода
(реч је о минимум две деценије) како би се одређене законодавна одредбе, тзв. директиве,
стопостотно имплементирале
у наше законодавство. Стога
надлежни припремају специфичне планове за првих осам
критичних директива, који
треба да садрже прецизне финансијске процене и веома јасну стратегију (Оквирнa
директивa о води; Директивa о
комуналним отпадним водама; Директивa о води за пиће;
Оквирнa директивa о отпаду;

Директивa о амбалажном отпаду; Директивa о батеријама
и Директива о електричном и
електронском отпаду). Прелазни периоди почели би да теку
са ступањем у чланство у ЕУ,
што би, према садашњем циљу који је поставила Влада Србије, био 1. јануар 2021.
Међу њима је и тзв. индустријска директива, то јест Директива о индустријским емисијама, са чијом применом
надлежни у држави имају велики проблем, јер индустрија и
даље није доставила информације о трошковима и потребама усклађивања емитовања
опасних загађујућих материја
са европским прописима. Законодавна одредба постоји, али
су казне веома ниске, па се стога неодговорни загађивачи бахато односе према овој обавези.

Да подсетимо, скрининг за
Поглавље 27 показао је да су
кључни изазови Србије у области животне средине развијање стабилног механизма финансирања и јачање административних капацитета, посебно на локалу. Замерки је
било и због укидања Агенције
за хемикалије и Фонда за животну средину. С друге стране,
велики проблем представља и
то што нам недостају експерти
за анализу европских прописа
и докумената. Да би се овај
проблем превазишао, покренут је програм чији је циљ институционално јачање организација цивилног друштва у
Србији у домену животне средине, а који се реализује уз
финансијску подршку Шведске агенције за међународну
сарадњу и развој.

АКТИВНОСТ НАШИХ „МАШИНСКАЦА”

Одржано стручно такмичење
У Машинској школи Панчево
недавно је одржано обласно
такмичење ауто-механичара и
бравара, а том приликом је
свечано отворен рачунарски
кабинет за обуку возача и техничара друмског саобраћаја.
Рачунарски центар смештен је
у радионици за практичну наставу Машинске школе, а његово опремање финансирао је
Комитет за безбедност саобраћаја Града Панчева.
Захваљујући овом пројекту,
вредном 500.000 динара, ђаци

Страну припремиo

Зоран
Станижан

су у могућности да на савремен начин прођу обуку из
области познавања саобраћајних правила и прописа. Према
речима мр Татјане Божић,

чланице Градског већа задужене за образовање, која је и
чланица Комитета за безбедност саобраћаја, Машинска
школа ће у наредном периоду,

у сарадњи с Комитетом, организовати серију предавања за
ученике средњих школа како
би се ђаци додатно информисали о важности поштовања
саобраћајне културе.
Када је реч о самом такмичењу, ученик Машинске школе Александар Андић освојио је
друго место у категорији ауто-механичара. Спонзори надметања средњошколаца били
су панчевачка локална самоуправа, „Инокс прерада”, „Ауторемонт Пивашевић”, „Божић и
синови”, „НН плус”, „Гаспетрол”, ауто-центри „Марчетић”
и „Граовац”, Привредна комора Србије и панчевачка јавна
комунална предузећа „Хигијена” и „Грејање”.

ПРОГРАМ АП ВОЈВОДИНЕ

Квиз толеранције
Ове недеље почео је једанаести циклус квиза средњих
школа „Колико се познајемо”, који се реализује у оквиру пројекта Покрајинске владе под називом „Афирмација
мултикултурализма и толеранције у Војводини – мере
за јачање међусобног поверења код младих”. Носилац
овог значајног програма је
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице, а он се
спроводи у сарадњи с бројним организацијама и уста-

новама из Војводине. У питању је комплексан мултитематски и мултикултурални
програм, усмерен према идеји јачања међунационалног
поверења код младих средњошколаца у Војводини.
Од ове године ученици ће
први пут бити у прилици да у
квизу одговарају на свом матерњем језику. У овогодишњем такмичењу учествују
екипе 44 средње школе из
читаве Војводине и оне ће
одмеравати снаге у Суботици, Ковачици, Сремској Митровици, Сомбору и Врбасу.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Дан планете Земље
у Гимназији
Ученици Гимназије обележиће у петак, 21. априла, Дан
планете Земље (22. април).
Ученичке организације „Екотим” и „Гимзелени” осмислиле су низ активности у фискултурној сали школе којима ће
подсетити јавност на овај значајан еколошки датум. Манифестација траје од 19 до 21 сат.
Циљ ове акције је упозорење на опасности које прете

животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама услед
развоја индустрије, повећане
потрошње енергије, глобалног загревања и климатских
промена. Овај значајан датум обележава се како би
светска популација постала
свесна своје одговорности
према планети на којој живи
и смањила негативан утицај
на животну средину.

ИСПРАВКА
У „Панчевцу” број 4708, у тексту под насловом „Прегршт одличја”, ненамерном грешком изостављен је освајач сребрне
медаље на републичкој смотри младих физичара Александар Милановић, ученик шестог разреда ОШ „Вук Стефановић Караџић”.
Овом приликом редакција листа „Панчевац” извињава се
младом физичару, његовој породици, колективу школе и читаоцима због учињеног пропуста.

8

ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Сезона крпеља

Пише:
др Мирослав Тепшић
Прошле недеље било нам је
велико задовољство да пружимо гостопримство члановима КУД-а „Абрашевић”
поводом примопредаје ЕКГ
апарата, три оксиметра и
четири апарата за мерење
крвног притиска. Ови медицински апарати купљени су
новцем прикупљеним на хуманитарном концерту који
је организован уз огромно
ангажовање чланова тог
друштва, њихових пријатеља и, наравно, грађана Панчева, који су здушно подржали целу причу.
Колико овакве акције могу бити инспиративне за неке друге хумане људе, говори предиван гест наше суграђанке која је одлучила да
нашој служби поклони медицинску опрему вредну
123.000 динара. Критичан
проблем недостатка аспиратора решили смо куповином
двају нових уређаја, а набавили смо и савремени мултифункционални телефонски уређај, који истовремено
може да прима факс-поруке, да скенира и штампа документа. Постоји ли други
начин да захвалимо Панчевцима него да то буде још
квалитетнији и ефикаснији
рад наше службе?
По логици ствари, ургентне службе указују помоћ у
најтежим стањима која
угрожавају виталне функције

човека. Но није увек тако,
јер информације које су данас многима доступне често
уносе немир и панику и код
наизглед мање опасних ситуација. Један од примера је
ујед крпеља, који се неретко
доживљава драматично. Наравно, не треба игнорисати
проблем и ваља уложити напор да се примене мере превенције и региструју промене на кожи које су најбитније у процени заражености
борелијом. Чињеница је да
овај паразит може узроковати тешке промене на нашим
виталним органима и нервном систему. Истовремено,
треба нагласити да је тек
мали проценат крпеља носилац борелије бургдорфери, која изазива лајмску болест. Прво морамо разјаснити да не значи свако црвенило на кожи зараженост.
Тек црвенило прстенастог
облика веће од пет центиметара представља знак за узбуну. Опасност од крпеља који
се креће по кожи, треба увек
разматрати у односу на време које је протекло од боравка у природи. Ако је прошло тек неколико сати, до
уједа вероватно није ни дошло. Уколико смо несмотрено кренули с вађењем
крпеља, а глава паразита је
остала у кожи, не треба да
паничимо. Овим је пут
евентуалне заразе прекинут,
а кожа ће избацити страно
тело после неколико дана.
Само место убода требало
би да пратимо, како бисмо
регистровали евентуално прстенасто црвенило. Лајмска
болест се може испољити
симптомима сличним грипу,
који трају неколико недеља.
Тек то је право време за почетак антибиотске терапије,
која служи да би се спречиле
компликације на кардиоваскуларном и централном
нервном систему, као и на
зглобовима и кожи.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега коже трудница

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Трудноћа доноси многе промене на кожи жене. Хормони бујају, кожа се шири, па
могу настати стрије на бедрима, стомаку и грудима.
Лице углавном постаје сувље, али дешава се и да се
масти, па немали број жена
добија бубуљице, а могу се
појавити и флеке.
Труднице треба да посећују козметичке салоне како
ради неопходне неге, тако и
ради додатне дозе самопоуздања. Када је трудница задовољна и себи лепа, она зрачи срећу, а самим тим је и
здравија. Козметички третмани чишћења коже у трудноћи су дозвољени и пожељно их је обављати једном месечно, док се они биолошки
могу примењивати само у
виду ампула. Ако сте у другом стању, третман кисеоником ће вам јако пријати.
Освежиће вам кожу, прочистиће је и подмладиће вас.
Не жна масажа ће тако ђе
добро доћи лицу. Сви апарати који раде по принципу

радио-таласа или наизменичне струје нису пожељни
у трудноћи. Воћне киселине такође треба оставити за
период после трудноће и
дојења.
Сувој кожи лица потребна
је хидратантна крема, уз
конзумирање бар два литра
воде дневно. Треба користити што мање шминке. Ако
вам се стање коже погорша у
периоду трудноће или лактације, а козметичар не успе
да вам помогне, веома је важно да дерматологу кажете
да сте трудни, јер лекови
против упорних акни могу
бити врло опасни за плод.
Све природне маске за лице
су дозвољене. Наравно, оне
треба да буду у складу с типом коже. За суву кожу можете изгњечити банану и мало меда. За масну испасирајте јагоде и додајте јогурт до
жељене густине или изрендајте јабуке и помешајте их
с медом. Ове маске ће вам
нахранити кожу и пролепшати тен.
Појава стрија у трудноћи
на стомаку, бедрима и грудима сматра се хормонски
условљеном појавом, одређеном генетском предиспозицијом. На пуцање коже,
поред хормона, утиче и њено убрзано растезање због
раста стомака и груди. Једина превенција јесте одржавање влажности и масноће
коже, као и блага масажа
препаратима против стрија.

Петак, 21. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАЗНИЧНИ ДАНИ У „СПОМЕНКУ”

КАДА СЕ ПОДЕЛИ, СРЕЋА ЈЕ ДУПЛО ВЕЋА
Поклони од Спортског
савеза, „Железничара”
и „Мундијала”
Допринос
психофизичком и
ванинституционалном
развоју
Представници Спортског савеза Града Панчева, Фудбалског клуба „Железничар” и
школе фудбала „Мундијал”
посетили су у четвртак, 13.
априла, дом „Споменак”, приредивши деци и младима који
су тамо смештени предивно
изненађење у виду ускршњих
дарова. Осим тога, посебне поклоне – пакете спортске опреме добили су дечаци из „Споменка” који су недавно почели
да тренирају фудбал у „Мундијалу”.

ПРИ ЈЕМ НА ДВО РУ
Малишани из „Споменка” и
ове године су били у гостима код престолонаследника
Александра и принцезе Катарине на Белом двору, на
традиционалном пријему за
децу из социјално угрожених категорија, који краљевски пар приређује
сваке године уочи Ускрса.
Посета је уприличена у
петак, 14. априла, а деца су
уживала како у пригодном
програму, тако и у лепим
поклонима које су им Карађорђевићи припремили.
Према речима Тање Лукић,
директорке Дома, сарадња те
установе са Спортским савезом
никада до сада није била на тако високом нивоу. Она је почела онда када је пет дечака изразило жељу да тренира фудбал.
Челни људи Спортског савеза
позвани су у помоћ и убрзо су,
захваљујући сарадњи са ФК-ом
„Жеља” и школом „Мундијал”,
снови ових малишана остварени. Тако они сада три пута

Више ништа им не стоји на путу ка шампионској титули
недељно одлазе на тренинге, а и у припреми нашег традицио- „Споменком” наставити кроз
од прошлог четвртка имају и налног турнира у малом фуд- низ сличних акција.
– Укључивање деце у спорт и
нову опрему.
балу, који ће бити одржан у ју– Изузетно ми је драго што је ну ове године. Од огромног допринос њиховом извођењу
Спортски савез сагледао потре- значаја нам је и сама опрема на прави пут нама у Спортбе наше деце и што нам је иза- коју смо добили, будући да са- ском савезу су од изузетног
шао у сусрет омогућивши нам ми нисмо у могућности да је значаја. И ми, као и представда на још квалитетнији начин набавимо. Поред свега тога, ници клуба „Железничар” и
допринесемо њиховом психо- ова сарадња има и шири зна- школе „Мундијал”, имамо жефизичком развоју кроз бавље- чај, јер потпомаже ванинститу- љу да овој деци пружимо шанње спортом. То је област којој ционални развој деце смештене су да буду равноправна и да
ми и иначе посвећујемо посеб- у дому, кроз њихово дружење с сви они једног дана постану
ну пажњу кроз свакодневне вршњацима изван установе – шампиони. Наша највећа награда у овом тренутку је то што
програмске активности. Укљу- нагласила је Тања Лукић.
чивањем наших малишана у
Председник Спортског саве- смо успели да им измамимо
тренинге ФК „Железничар” и за Слободан Боба Битевић на- осмехе – рекао је Битевић.
Међу гостима који су посешкола „Мундијал” нам помажу јавио је да ће се сарадња са
тили „Споменак” с рукама пуним поклона био је и фудбалер
УС КР ШЊА
Лука Милутиновић, чије име
ИЗ ЛО ЖБА
посебно треба упамтити. Реч је
о тринаестогодишњем дечаку
који израста у сјајног спортиПразници су увек
сту, али и, што је још важније,
добра прилика да
дивног човека великог срца.
учесници керамиЛука, наиме, већ четири годичарске радионице
не тренира у „Мундијалу”, а кау „Споменку” предда је сазнао за ову акцију
ставе суграђанима
Спортског савеза, одлучио је да
своје копачке поклони неком
своје радове. Тако
од вршњака из „Споменка”, с
су они у суботу, 15.
којима се сада сусреће на треаприла, на штанду
нинзима. Каже да му је било
на Зеленој пијаци
жао што они немају опрему поприредили ускршњу
пут осталих другара, те је одлупродајну изложбу, а њихове рукотворине су, као и увек, почио да помогне бар једном од
будиле велико интересовање Панчеваца.
њих. Одрасли од деце често
могу добити велике и веома ваПриход од продатих радова намењен је куповини матежне лекције. Ово је свакако
ријала за рад у керамичарској радионици.
једна од њих.

НОВИНА У РФЗО

Онлајн провера статуса
здравствене картице

Сви они који су предали захтеве за издавање пластифициране картице здравственог осигурања, како би њоме заменили стару здравствену књижицу, а још увек нису добили нови документ, сада имају могућност да на интернету провере да ли им је картица израђена.
Наиме, Републички фонд за
здравствено осигурање (РФЗО)
активирао је електронски сервис

Страну
припремила
Драгана

Кожан

за проверу статуса производње
здравствених картица. Довољно је да одете на сајт Фонда:
www.rfzo.rs. У одељку који се
тиче картица здравственог
осигурања, пронаћи ћете сервис, где је у празно поље потребно укуцати ЛБО број, који
се налази на првој страни ваше старе здравствене књижице. У року од неколико секунди сазнаћете да ли је ваша
картица спремна.
Овај нови сервис свакако
штеди време, будући да су до
сада осигурана лица информације ове врсте могла добити
искључиво одласком на шалтере филијала РФЗО.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Салата од спанаћа

Ова крцкава, освежавајућа
салата обориће с ногу чак и
скептике који нису љубитељи спанаћа. Да бисмо најбоље искористили витамин

Ц, којим спанаћ обилује,
важно је да ово поврће конзумирамо у свежем облику.
Зато вам препоручујемо да
испробате ову сјајну салату.

Састојци: 250 г спанаћа, две јабуке, 50 г плавог сира, 50 г лешника, две супене кашике маслиновог уља и сок од пола лимуна.
Припрема: Испећи лешнике, па их измрвити на крупније делове.
Сир исећи на што ситније коцке. Јабуке крупно нарендати или исећи на штапиће. Опрати спанаћ, па га зачинити уљем и лимуном.
Преко спанаћа ставити јабуке и сир, па све посути лешницима. Служити одмах.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 21. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт хармоникаша из класе проф. Рамоне Димитријевић Балаћ.
Уторак, 25. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт „Музичког кутка” мр Габријеле Динић.
Среда, 26. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
вече камерне музике у извођењу ученика мр Вере Царине.

Књижевност
Петак, 21. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге прича Ота Хорвата „Као Целанови љубавници”. Са аутором ће разговарати књижевник Вуле Журић.
Петак, 21. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
представљање књиге „Огледала Луне” Предрага Поповића,
Саше Ракезића и Горана Тарлаћа. О књизи ће, поред аутора,
говорити и писац Слободан Тишма.
Уторак, 25. април, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
представљање збирке песама „Буђење” Марине (Божичковић)
Тот. О књизи ће говорити др Милан Орлић, а стихове ће читати чланови књижевног клуба „Прота Васа Живковић”.
Четвртак, 27. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече Мирка Демића, који је ове године добио
Награду „Меша Селимовић” за роман „Ћутања из горе”. С
писцем ће разговарати књижевник Вуле Журић.

Представе
Четвртак, 27. април, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Дует” путујућег позоришта „Театар Вихор”, према драмском тексту Ота Ескина. Режија: Ана
Поповић. Играју: Невена Ристић и Милена Живановић.

Програм за децу

Петак, 21. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЕЗИЈА АНДРЕЈА БАЗИЛЕВСКОГ

СВЕ ИМА КОРЕН У ИСКУСТВУ
Представљена збирка
руског песника и
културног посленика
који много ради на
повезивању српске
и руске културе
Публика уживала у
поезији на два језика
Збирка поезије „Тако и јесте”
руског песника Андреја Базилевског представљена је у четвртак, 13. априла, у читаоници Градске библиотеке. У њој
се налази избор песама из опуса аутора, а мото књиге је:
Бела ће вера с изданком врбе
опстати у име словенског мира
од Сибира па до Србије,
и од Србије до Сибира.
Посетиоци су уживали у интерпретацији поезије на два језика. Драмска уметница Јована
Стевић читала је поезију Базилевског на српском, а потом је
аутор говорио на руском. Елена
Станисављевић је нотама и песмом употпунила вече, а Мирко Мркић Острошки, директор
издавачке куће „Интерпрес”,

која је и објавила збирку, говорио је кратко о сарадњи с московским песником.
Поезија Базилевског настаје
под утицајем емоционалног
преживљавања. Он каже да се
„из живота све роди”.
– Теме су увек исте у поезији. То су радост живота, љубав,
немир, несрећа – па наравно и
срећа, затим страдање људи,

ЕФФЕ ЕТИКЕТА ФЕСТИВАЛУ „НОВА”

Субота, 22. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Плишани свет” Удружења драмских уметника из Вршца. Текст и режија: Драган Џанкић. Улоге: Драган
Џанкић, Тамара Тамчи Тоскић и Јована Божић.
Недеља, 23. април, 17 сати, Дом војске: Концерт дечјих ансамбала КУД-а „Станко Пауновић НИС-РНП”
Среда, 26. април, 18 сати, дворана Културног центра: премијера представе за децу „Инспектор Боку и помоћник Оки
– Тајна великог носа” Дечје сцене „Пођи туда...” Културног
центра Панчева. Текст и режија: Маша Вујошевић. Играју:
Бојан Ивковић, Ненад Окановић, Јасмина Вечански и Младен Вуковић.

избор

Прво европско признање
манифестацији у Панчеву
Престижна ЕФФЕ етикета за
2017/18. годину, коју додељује
Европска фестивалска асоцијација (ЕФА), припала је Фестивалу нове уметности „Нова”, који од 2015. године организује удружење „КомуникАрт”, а одржава се у Панчеву,
Београду и Ковину. То је уједно и прво европско признање
које је добио неки фестивал у
Панчеву.

подршком’. Тако се ’Нова’, као
млада уметничка манифестација из Панчева, нашао међу
значајним и великим фестивалима у Србији, попут ’Битефа’,
Београдског џез фестивала и
’Гитар арт’ фестивала, који су
добитници етикете за период
2015/2016. године”, наводи се
у саопштењу.
Селектор фестивала Никола
Марковић истиче да ће овај

немогућност сталне везе, нестабилност овог света... Од када сам почео да пишем, тражио сам у песништву других
то што бих могао да примим
целом душом, као своје. И да
поверим ово још неком –
одавде је страст превођења.
Почео сам да се бавим српском књижевношћу 1999. године, кад сам схватио да би
требало да ми, Руси, нешто
урадимо за вас. Не умем да се
борим пушком, али могу као
стручњак филологије. Но и то
је ишло из срца. Све има корен у животном искуству – објашњава Базилевски.

Избор поезије која се нашла у дво је зич ном из да њу
издавачке куће „Интерпрес”
приредио је и превео др Миодраг Сибиновић, који у поговору књиге истиче да је Базилевски један од најактивнијих носилаца данашње појача не не по сред не ре цеп ци је
српске књижевности у руској
култури.
– Базилевски је угледан песник и културни посленик који
заиста много ради на повезивању српске и руске културе,
посебно поезије и књижевности уопште – каже Мирко Мркић Острошки, директор издавачке куће.
На насловној страни овог
издања нашао се детаљ слике
„Београдска школа мишљења”
Оље Ивањицки, која је рођена
у нашем граду.
Андреј Базилевски је аутор
десетак збирки поезије, као и
више избора дела руских и
српских писаца и антологија
српске класичне и савремене
поезије. Сарадник је московског Института за светску
књижевност „Максим Горки”
Руске академије наука. „Тако
и јесте” је његова трећа књига
песама издата у Србији. Раније су изашле (у преводу Мирјане Булатовић) „На крају зиме”
и „Једном и заувек” – поема о
погибији српских ђака у Шумарицама.

УСКРШЊИ КОНЦЕРТ ИВАНА ДИНИЋА

Класична музика
уочи празника

МОЈ
МОЈ
Живот као велика игра
Мима Гаврилов,
историчарка уметности
ПРЕДСТАВА: Репертоар Београдског драмског позоришта однедавно је обогаћен
изузетном представом „Моје
дете”, по тексту Стојана Срдића, базираном на истинитој причи. Потресна, животна, ангажована, глумачки
беспрекорна представа ће
вас данима након гледања
терати на размишљања и
промишљања о положају жена и девојчица унутар маргинализоване и сиромашне
ромске заједнице. Главна
улога поверена је младој Јовани Гавриловић, која дирљиво дочарава десетогодишњу девојчицу Ромкињу.
Скоро нисам погледала бољу,
истинитију и јачу представу.
СЕРИЈА: Серија „Feud” ново
је остварење прослављеног
редитеља Рајана Марфија,
познатог по сада већ култном
серијалу „Америчка хорор
прича”. Инспирисана је
стварним ривалством између
две филмске диве, холивудске звезде – Бети Дејвис и Џоан Крафорд, а смештена је у
време снимања изузетног
филма „Шта се догодило са
Бејби Џејн?”. Улоге тумаче
две маестралне глумице –
Сузан Сарандон и Џесика
Ланг – и мало је рећи да је тешко одредити која је боља.
„Feud” (завада/сукоб) приказује и вечито присутан сексизам и „ејџизам” Холивуда,
мушку доминацију и недостатак филмских понуда глумицама које зађу у „одређене
године”. Није новина да су

данашње серије много занимљивије, квалитетније и паметније од већине данашњих
филмова, а серија „Feud” то
свакако и доказује.
ПЛЕС: Већ четрнаесту годину заредом срећна сам што
имамо прилику да крајем
марта и почетком априла
будемо заиста део света захваљујући Аји Јунг и Београдском фестивалу игре.
Најпознатије трупе и кореографи, као што су Акрам
Кан, Јиржи Килијан, Сиди
Ларби Шеркауи, Димитрис
Папајоану, „Пипинг Том”,
„Интроденс” и други, доносе своје величанствене и
чудновате уметничке визије пред београдску, а до пре
две године и панчевачку публику. Лепота плеса, покрета, различитост стилова, битефовска аутентичност –
оно је што нас из године у
годину очекује на овом великом фестивалу. Ако имате прилику, сваке године
погледајте барем нешто с
репертоара, јер је живот велика игра.

„ЕФФЕ етикета додељује се
за фестивале који негују високе уметничке стандарде и
европске вредности, а интернационални жири оценио је
фестивал ’Нова’ као ’млад и
перспективан фестивал, који
задовољава ЕФФЕ критеријуме
и који треба развијати с пуном

вид признања значити и популаризацију Панчева и Србије,
али и домаћих аутора на
европској сцени.
ЕФФЕ етикете за 2017/2018.
годину биће уручене добитницима на свечаности која ће
бити одржана 4. маја у Визбадену.

НОВИ АЛБУМ ЕЛЕНЕ СТАНИСАВЉЕВИЋ

Популарни руски шлагери
Нови албум Елене Станисављевић „Све ће тек да буде”,
на коме се налази избор популарних руских песама, представљен је панчевачкој публици у среду, 12. априла, у читаоници Градске библиотеке.
На репертоару Елене Станисављевић су песме Але Пуга-

чове, Кристине Орбакајте, Алсу (која је била победница на
„Песми Евровизије”), понека
стара позната песма коју народ воли, а има и нових и
оних мање познатих.
– Желела сам да српску публику упознам са жанром руских естрадних шлагера који
су овде врло мало познати или
нису уопште познати. То су
хитови из различитих година,
најлепше естрадне песме. Више су познате романсе, руске
народне песме, а ја сам хтела
да покажем да поред „Каљинке” и „Подмосковских вечери”
постоје и друге. Неке звезде,
као што су Здравко Чолић и
Маја Оџаклијевска, имају на
својим репертоарима руске
шлагере.
Гост вечери био је преводилац Миливоје Баћовић, који је
говорио о сарадњи са ауторком дугој скоро две деценије.

Ускршњи концерт пијанисте
Ивана Динића, нашег суграђанина, одржан је у четвртак, 13.
априла, на малој сцени Културног центра. Публика је пред
празнике уживала у композицијама Баха и Мусоргског.
Иван Динић је студирао на
Факултету музичке уметности у
Београду и у школи „Џулијард”
у Њујорку, а постдипломске

студије завршио је на Академији уметности у Новом Саду. Лауреат је бројних такмичења и
добитник многих награда.
Свирао је са оркестрима Београдске филхармоније и Југословенске народне армије на
концертима у Југославији, САД,
СССР, Италији и Грчкој и снимао за Радио Београд, Радио
Нови Сад, РАИ...

ГРАФИКЕ МИЛАНА БУЛАТОВИЋА
И АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРА

Енергетске структуре
Изложба графика „Енергетске
структуре” Милана Булатовића и Александра Лазара отворена је у среду, 12. априла, у
фоајеу Културног центра.

Млади уметници највише
су користили графичку технику сито-штампе.

– Ова техника је настала пре
неколико хиљада година у Кини, када су почеле да се штампају различите арабеске и
сличне ствари на тканинама.
Али сама сито-штампа у модерној савременој уметности
долази с појавом поп-арта и
Ендија Ворхола. До тада је то
била техника штампе која се
користила искључиво за индустријске сврхе. Естетски изглед радова је одредница због
које смо колега и ја одлучили
да излажемо заједно, а сами
начини рада и мотиви се доста
разликују – каже Булатовић.
Изложба ће бити отворена
до 28. априла.

Страну припремила

Милица
Манић
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УСВОЈЕНИ ДУГОРОЧНИ ПЛАНОВИ ЗА ДВА ПРЕДУЗЕЋА

НА ВИДИКУ БОЉЕ КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ У ДВА ЈУЖНА СЕЛА?
Омољчанима
приоритет „скип”
Брестовчани би и
корпу за орезивање
дрвећа
На последњој седници Градског већа, поред осталог, усвојени су и средњорочни и дугорочни планови комуналних
предузећа из Омољице и Брестовца.
Ради се о потенцијалним
начинима за побољшање пословања ових сеоских фирми
и пружања квалитетнијих комуналних услуга у наредних
пет до десет година.
Чешће одношење смећа?
Директорка ЈКП-а „Омољица”
Маријана Глигорић Илић каже да ће се предузеће којим
руководи у предстојећем периоду усредсредити на нешто
реалније.
– Циљ нам је да у најскорије
време набавимо машину
„скип”, јер нам је садашњи у
веома лошем стању, што нам
веома отежава складиштење
смећа на депонију. То би нам,
с друге стране, увећало приходе, а дошли бисмо и до могућности за обављање неких других послова. Што се тиче делатности од општег интереса,
све ће углавном остати исто,
изузев што ћемо се трудити да
подижемо квалитет и учесталост постојећих услуга. Тако
бисмо сакупљање и одношење

смећа за физичка лица хтели
да увећамо са два на, евентуално, три пута месечно, док би
за правна лица то износило
три пута недељно – наводи директорка ЈКП-а „Омољица”.
Што се тиче одржавања зелених површина од преко сто
педесет метара квадратних,
она најављује да ће све остати
исто, изузев што ће више пажње бити посвећено самом
сређивању, пре свега уколико

буде могућности да се обезбеди набавка механизације попут косилица или тримера.
Исто важи и за одржавање
гробља.
О свему томе наставиће да
се брине шеснаест запослених, а не би требало да тај број
буде промењен.
Потребно више радника
Нешто јужније, у Брестовцу,
директорка ЈКП-а „Комбрест”
Татјана Цветановић најављује

у што скорије време замену
тезги на пијаци, а потом и њено наткривање.
– Већ постојећу хладњачу
на гробљу треба да оспособимо расхлад ним уређајима.
Акценат смо ставили и на
уређење села, па ћемо у перспективи потражити начин да
појачамо екипу од петорице
физичких радника. Планирамо и набавку возила с корпом
за орезивање дрвећа, зато што
је оно већином старо и урасло. То је изузетно велика инвестиција, која ће зависити од
прихода. Покренута је израда
опсега на гробљу, то јест бетонских оквира за гробове, за
шта смо израдили калуп, што
ће бити наплаћивано и нуђено као нова услуга – најављује
ди рек тор ка ЈКП-а „Ком брест”.
Међутим, ово предузеће не
дангуби ни и у садашњости,
па све чини не би ли Брестовац изгледао што лепше. Тако
је недавно најпрометнији тротоар у центру села равнат и
нивелисан, када је скинут велики слој земље. Посађене су
и младице јавора и бреза, а
сибирским брестовима ограђено је дечје игралиште, које
је притом и офарбано. Педесет садница распоређено је у
будуће дрвореде у Змај Јовиној улици и Улици Бориса Кидрича, као и у цркви, поред
порте, где су посађени јавори,
док су у центру посејане руже
и друго цвеће и притом офарбане жардињере.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Скупштина МЗ уложила је жалбу на
квалитет асфалта у Улици Моше Пијаде, у чему има подршку ЈП Дирекције за изградњу
и уређење града Панчева. Та
институција је послала и молбе појединим банкама за постављање банкомата у центру
села, а контактирала је и с немачком амбасадом на тему
уређења католичког гробља.
Формиран је организациони
одбор за обележавање триста
година од настанка села.
Банатско Ново Село: У најскорије време очекује се расписивање јавне набавке за изградњу капеле и постављање
еко-чесме. Нова хуманитарна журка за прикупљање прилога за изградњу куће породице Крајњан приређена је у
кафеу „Бонапарта” у петак,
14. априла, када су наступили
Пеђа Томашевић (гитара и
вокал) и Синиша Доган (клавијатуре), а ускоро ће сличан
догађај бити организован и у
кафеу „Миленијум”. Дом
културе и Удружење жена
„Новосељанке/Boboacele” у
суботу, 22. априла, у 12 сати,
приредиће изложбу уметнички обрађених ускршњих јаја.
Долово: На Ускрс је у Великој
цркви организовано такмичење за најтврђе јаје, када је
одржан и културно-уметнички програм. Сутрадан је приређено традиционално изношење заједничке литије из

У СКЛОПУ ОТВАРАЊА НОВИХ ОБЈЕКАТА

Амбасадорка Македоније посетила Јабуку
Свечаном отварању летње позорнице и пешачке зоне поред
школе коју је финансирала
компанија НИС Нови Сад, поред запослених у тој фирми,
присуствовале су и бројне
еминентне званице, пре свих
амбасадорка Македоније у
Србији Вера Јовановска Типко
и градоначелник Панчева Саша Павлов. Њих двоје су пресекли свечане врпце, а ту су
били и председник Националног савета националних мањина Борче Величковски и
представници локалних институција.
Бројним гостима и мештанима најпре се, у име домаћина, обратио председник Скупштине МЗ Јабука Слободан
Илић, који је поздравио госте и
захвалио НИС-у на учињеном.
Он је навео да је новоизграђена

пешачка зона дуга сто педесет
метара, а широка од три и по
до седам и по метара.
– Реч је о укупно седамсто
пе де сет ква дра та бе ха тон

плоча, а цена овог посла износила је милион и осамсто
че тр де сет хи ља да ди на ра.
Летња позорница је комплетно реновирана – од темеља,

преко зидова, степеништа и
плоча, до армираног бетона,
а сама надстрешница је малтене комплетно нова. Реконструк ци ја би не ко шта ла је
четиристо хиљада, али да није би ло во лон тер ског ра да
чланова Удружења Македонаца „Илинден” и других грађана, посао не би био успешно окончан – навео је Илић.
Након њега скупу се обратио
и председник поменутог удружења Добре Трајковски, који је
истакао одличну сарадњу свих
чинилаца друштвеног живота у
селу, на чему ни сви остали гости нису штедели речи.
Пре тога су амбасадорка,
људи из НИС-а и друге званице делили ускршње пакетиће
деци из предшколске установе. Малишани су им захвалили рециталом и песмом.

сва три православна храма.
Након два одиграна кола рукометашице су задржале прво место на табели Прве лиге
Србије, а за викенд гостују у
Дероњама.
Глогоњ: Циркуска представа
одржана је у петак, 14. априла, у Дому културе, а на истом
месту у недељу, 16. априла,
поводом Ускрса, приређен је

културно-уметнички програм.
Поменутој културној установи одобрено је једно лице по
програму јавних радова Националне службе за запошљавање. Из дворишта комуналног предузећа пре неки дан Н.
Н. лица украла су акумулатор
из трактора.
Иваново: Балинт Пастор је у
среду, 19. априла, посетио село ради разговора на тему
креирања развојног плана мађарске националне мањине.
Прилог о Иванову објављен је
у ускршњем дневнику РТС-а.
Јабука: Завршено је периодично одржавање путева у целом
селу. Месна заједница планира уређење приобаља, као и
израду кошаркашког игралишта. У току су припреме за
„Други пролећни ручак”.
Качарево: У организацији
Месне заједнице, Удружења
Македонаца „Вардар” и Певачке групе „Тоше Проески”
уприличен је ускршњи програм. Ускоро почиње постављање цеви од старих бунара
до стадиона и СРЦ-а „Језеро”. Сат дечје сатире Александра Чотрића биће одржан
у четвртак, 27. априла, од
12.30, у Дому омладине.
Омољица: Дом културе, у сарадњи са Историјским архивом Панчева, приредио је у
уторак, 18. априла, изложбу
посвећену др Марији Прити.
У основној школи, у периоду
од 18. до 21. априла, у току
су „Доситејеви дани”. У поменутој установи почели су
тренинзи рвачке секције.
Старчево: Презентација гасификације Старчева одржана је у четвртак, 13. априла, у
свечаној сали Месне заједнице. Нешто касније у галерији „Боем” отворена је изложба иконописа Мирјане и
Срђана Милекића. Ускршњи
концерт духовне и класичне
музике, на којем ће наступити соло певачи из београдских музичких школа „Станковић” и „Мокрањац”, биће
одржан у петак, 21. априла,
од 18 сати, у Римокатоличкој
цркви Светог Маурицијуса.

ЂАЦИ ИЗ ОШ „ВУК СТ. КАРАЏИЋ”
ОБЕЛЕЖИЛИ ПРАЗНИК

Ускршње радости
у Старчеву

ЛЕПА ТРАДИЦИЈА КАЧАРЕВАЦА

Нај-нај ускршња јаја
Удружење Македонаца „Вардар” из Качарева наставило је
с поштовањем једне лепе традиције. Сваке године пред Ускрс чланови те организације
приређују надметање за најлепше јаје, под називом „Васкрс – Велигден”.
У прелепом амбијенту етно-баште поменутог клуба на
Велики четвртак, 13. априла,
било је као у кошници, а ту се,
поред четрдесет једног малог
такмичара, нашла и бројна
публика сачињена од мајки,
бака и друге родбине. Правом

Страну припремио

Јордан
Филиповић

уживању у доброј атмосфери
допринело је и веомa лепо
време. Петсто јаја је офарбано

и изложено испред просторија, па су у наредна четири дана случајни пролазници гла-

сали и изгласали оно које је
декорисао дечак Лазар Ристовски.
На сам дан Ускрса, у недељу, 16. априла, у хали је уприличен културно-уметнички
програм у којем су учествовале две најмлађе секције КУД-а
„Вељко Влаховић”, а свирали
су Жарко Марковски (на гајдама) и Ванчо Станојевски (на
тапану).
Пре тога је организовано
такмичење у туцању ускршњим јајима, када је победио
Алекса Шарац, док је у трчању
с јајетом у кашици најбржа
била Марија Ђорђијевска. Подељене су и награде за највеће
јаје (од 11,8 центиметара), које је донео Иван Трајковски, а
најмање је имала његова сестра Ивана (2,2 центиметра).

Ученици нижих разреда старчевачке основне школе „Вук
Ст. Караџић” припремали су
се заједно са својим учитељицама у среду, 12. априла, да
што спремније дочекају Ускрс.
Тако су малишани веома
усхићено, пре свега због утицаја претпразничне атмосфере, с великим задовољством правили прелепе корпице, сталке за јаја и сличне
интересантне креације. Јаја
су фарбана и новим техникама, а креативности није било
краја. Касније је од свих тих

малих уметничких дела направљена изложба која је
пленила маштом.
И Удружење жена „Неолит”
укључило се у обележавање
великог хришћанског празника у школи и даривало је
јаја свакој одељењској заједници, а да би радост била већа, поменуте даме су децу обрадовале дивним колачима.
Како је Ускрс празник даривања, сви они су најлепша
ускрсна јаја поклонили старчевачкој православној цркви
Светог Пантелејмона.
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ДО КРАЈА ОВЕ НЕДЕЉЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ НОВИНАРА „ИНСАЈДЕРА”

Полиција интензивно
контролише саобраћај

АМНЕСТИЈА ОБУХВАТИЛА И КРИМИНАЛЦЕ
Прописом о
превременом пуштању
из затвора били
обухваћени и починиоци
тежих кривичних
дела
Казне смањиване
и осуђенима
за педофилију

Припадници саобраћајне полиције спроводиће акцију појачане контроле саобраћаја
до краја ове недеље.
Сваки возач који буде прекорачио дозвољену брзину,
биће заустављен и подвргнут алко-тесту, а саобраћајни
полицајци ће проверити и
да ли су он и путници у том
возилу везали сигурносне
појасеве.
Брзина ће се мерити ручним радарима, као и онима у
системима видео-надзора, а
биће коришћени и уређаји за
мерење брзине у возилима
без полицијских обележја.

Један од повода за спровођење ове акције, која се
одржава у исто време у државама чланицама Европске уније, као и у Швајцарској, Норвешкој и Србији,
јесте истраживање које је
показало да вожња брзином
већом од дозвољене доводи
до повећања броја саобраћајних незгода са смртним
исходом за 20 одсто.
У истом истраживању је
утврђено и да коришћење
сигурносних појасева смањује ризик од страдања у саобраћајним незгодама за око
50 одсто.

НА ОСНОВУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ

Потврђена одлука
панчевачког суда
Апелациони суд у Београду
потврдио је првостепену
пресуду панчевачког Вишег
суда на основу које је Данијелу Кишмартону, некадашњем председнику општине
Алибунар, изречена казна
од три године затвора.
Како пише у образложењу
те одлуке на сајту Апелационог суда, он је осуђен због
кривичних дела примање
мита и злоупотреба службеног положаја.
„Окривљени Данијел Кишмартон је оглашен кривим
зато што је као председник
општине Алибунар, у време
када је био овлашћен за доношење и потписивање одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта, у више наврата непосредно захтевао поклон да би обавио
службену радњу коју није
смео да изврши. То је учинио
заједно са другоокривљеним
Живком Адријаном, председником Комисије за давање у закуп пољопривредног
земљишта, који је осуђен на
казну затвора у трајању од

годину дана и два месеца
због злоупотребе службеног
положаја. Они су прибавили
противправну имовинску корист у износу већем од
1.500.000 динара”, пише у
образложењу првостепене
пресуде које је објављено на
сајту Апелационог суда.
Ту је наведено и да је од
Данијела Кишмартона одузета имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела у износу од 13.500
евра и да су он и другоокривљени обавезани да солидарно исплате 5.156.136,44
динара, колико износи имовинска штета причињена буџету Србије.
Адвокати окривљених су
се жалили на ову пресуду.
Након тога Апелациони суд
је делимично преиначио ту
пресуду тако што је одлучио
да Министарство финансија
и Министарство пољопривреде покрену парнични поступак за враћање новца за
који су оштећени.
Одлука о затворској казни
није мењана.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Докле инциденти
на дербијима?
„Фудбалски дерби између
’Звезде’ и ’Партизана’ који
је одигран 18. априла завршен је као и сви досадашњи
– победом хулигана”, пише
у саопштењу Синди ката
српске полиције. Повод за
реаговање те организације
била је туча између навијача „Партизана” и полицајаца која је избила уочи утакмице. Том при ли ком су
лакше повређена три припадника МУП-а.
„Надамо се да су наше колеге заиста лакше повређене и желимо им брз опоравак. Ако их посети неко од
надлежних политичара, нека

не води фото-репортере са
собом”, пише још у саопштењу ССП-а.
Полицајци којима је указана помоћ након туче, лакше су повређени када су их
навијачи „Партизана” гађали каменицама.
Према тврдњама очевидаца тог догађаја, навијачи су
најпре хтели да прођу поред
северне трибине стадиона
„Црвене звезде”, али им полицајци нису то дозволили,
јер је постојала опасност од
њиховог сукоба са „Звездиним” навијачима. То је био
повод за сукоб између навијача и полицајаца.

Када је пре четири године у
Србији први пут донет Закон о
општој амнестији, који је омогућио смањење казни за 3.600
затвореника и њихово превремено пуштање на слободу, јавност никада није сазнала да су
међу помилованима и оптужени за недозвољене полне радње, шверцери оружја и дроге и
хулигани – тврди се у тексту
који су објавили новинари
портала „Инсајдер”.
То се догодило иако је Влада пре тога уверавала јавност у
супротно. Високи државни
званичници су тврдили да неће бити ослобођени тешки
криминалци, већ само лица
којима су изречене блаже казне и објашњавали да ће један
број осуђеника изаћи пре времена како би се оствариле
уштеде у државном буџету.
И поред тога, десило се супротно, па су међу онима којима су умањене затворске казне били и оптужени за кривична дела производња, држање и стављање у промет опојних дрога, недозвољено ношење оружја, изазивање нереда и
инцидената на утакмицама и
напади на новинаре и сниматеље.
Такав закључак проистиче
након анализе података које
су, на основу Закона о доступности информација од јавног
значаја, београдски судови доставили Иницијативи младих
за људска права. Та организација је добила податке и из
осталих судова у Србији и најавила да ће и њих анализирати.
У овом истраживању „Инсајдера” посебно се наглашава да
имена и презимена осуђеника

Држава била толерантна према преступницима
који су били обухваћени амнестијом нису била објављена и
да су остала непозната јавности. Да је неки криминалац пре
времена пуштен на слободу,
могло се сазнати само уколико
је након ослобађања починио
неко ново кривично дело или
ако је био нападнут.
То је, између осталих, био
случај с Пајом Стојановићем.
Две године пошто је ослобођен пре истека казне, он је рањен у пуцњави у Земуну. Поједини медији који су се тада
позвали на изворе из полиције
објавили су да је он био познат
органима реда одраније због
кривичних дела која је починио.
Новинари су накнадно утврдили да је он био осуђен због
изазивања опште опасности и
недозвољеног држања оружја
на годину дана затвора. Међутим, захваљујући амнестији,
казна му је скраћена за три
месеца.
Одлука о амнестији обухватила је и Душана Проданова и

Милана Ракочевића, припаднике навијачке групе „Забрањени”. Они су учествовали у
масовној тучи са члановима
групе „Алкатраз” у ресторану
на стадиону „Партизана”, када
је теже повређено неколико
особа.
Међу превремено ослобођенима су била и лица која су
била осуђена за недозвољене
полне радње над децом. Иако
је законом предвиђено да се
амнестија неће односити на та
лица – осим ако су старија од
осамдесет година, и та одредба је прекршена.
Пример за то је одлука донета у једном случају којом је
омогућено смањење казне за
лице које је 2012. године напунило седамдесет година. Та
особа је одлежала у затвору
годину дана и пуштена је на
слободу четири месеца пре истека казне.
Пре времена су ослобођени
и Милош Младеновић и Данило Жужа, хулигани који су
2010. у аутобусу јавног превоза

напали новинара Теофила
Панчића, изударали га шипком и рукама, а потом побегли
с лица места.
Амнестијом су обухваћени
и Милан Саватовић, Стефан
Милићевић и Никола Лазовић, нападачи на сниматеља
телевизије Б92. На протестном митингу који је одржан
због хапшења Радована Караџића један од њих је пришао
камерману и шутнуо га, а када
је овај пао, друга двојица осуђених наставила су да га ударају.
Нападачи су му разбили камеру када су видели како снима демонстранте док фото-репортеру агенције „Фонет”
ломе фото-апарат. То им није
било довољно, па су му сломили колено, због чега је он провео дуже време на рехабилитацији. Због овог напада 2009.
године је промењен Кривични
законик и у њему је придодата
одредба по којој се напад на
новинара третира као напад
на службено лице.

ЗАШТО СЕ ЗИДА НОВИ СУД У ПАНЧЕВУ

Судије радиле у немогућим условима
– У Панчеву се гради нова
зграда Прекршајног суда због
тога што су запослени у објекту у коме се он сада налази,
обављали своје дужности у непримереним и више него тешким условима – изјавила је
министарка правде Нела Кубуровић.
Она је прецизирала да у том
суду, на површини од 200 квадратних метара, ради 17 судија
и 45 службеника. Када до краја године буде завршена нова
зграда, она ће имати 900 квадратних метара.
Кубуровићева је изјавила и
да је за изградњу нове зграде
Прекршајног суда издвојено
око 95 милиона динара из републичког буџета. Она је додала да је тај суд наплатом казни у 2016. години сам обезбедио тај новац.
Укупна наплата казни свих
прекршајних судова у Србији
у протеклој години износила
је 4,6 милијарди динара. Због
тога Министарство правде посвећује посебну пажњу прекршајним судовима и унапређењу услова њиховог рада.
Нела Кубуровић је рекла и
да је извештај Савета Европе
показао да је Србија напредовала када је реч о побољшању
смештајних капацитета и
услова у којима бораве осуђена лица. Нагласила је да се,
без обзира на ту позитивну

оцену, и даље ради како би ситуација била још боља.
Као пример за то навела је
да се у Панчеву гради нови затвор, који ће бити готов до
краја године. Осим тога, у затвору у Забели биће комплетно реконструисан један од постојећих павиљона и саграђен
други, потпуно нов. У плану је
и да се подигне нова зграда у
Пожаревцу у којој ће бити

смештен једини затвор за жене у Србији. Постојећа датира
из 1874. године и у њој до сада
није било већих улагања.
Пре ма ре чи ма ми ни стар ке прав де, у за тво ри ма у Ср би ји тре нут но се на ла зи
10.800 осу ђе них ли ца, што
је 1.200 ви ше не го што они
мо гу да при ме. Због то га је
ва жно да се на ста ви по бољ ша ње усло ва за њи хов бо ра -

вак, јер је то је дан од ци ље ва По гла вља 23 и На ци о нал не стра те ги је за ре фор му
пра во су ђа.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДЛУКА ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

РАДИЈАТОРИ ЋЕ И ДАЉЕ БИТИ ТОПЛИ

„Име ми је Шајлок”
Хауарда Џејкобсона

Рад се неће прекидати
све док спољна
температура
не порасте
У петак ујутру
највише два степена
Иако је грејна сезона званично
завршена 15. априла, радијатори у становима наших суграђана биће и даље топли захваљујући одлуци ЈКП-а „Грејање” да се, због захлађења и
пада температура, грејање настави до даљег.
Према речима Сандре Божић, директорке тог јавног комуналног предузећа, грејања ће
бити све док се временска ситуација не побољша и док не отопли у толикој мери да радијатори могу потпуно да се искључе.
– И поред тога што је крај
грејне сезоне, ми и даље радимо као да је она у току. Тако
ћемо наставити, без обзира на
датум. У становима ће бити
топло све док просечна дневна
температура не буде била довољна за обустављање грејања.
Тако је било и пре захлађења
које је почело ових дана. Иако
су дневне температуре биле

двадесетак степени, у јутарњим и вечерњим часовима је
било хладно, па смо и тада
укључивали грејање – изјавила
је Божићева.
Подсећамо, ЈКП „Грејање”
је због изузетно ниских спољних температура од 5. јануара
променило режим рада. Захваљујући томе градске топлане су радиле непрекидно, а
грејни дан је трајао 24 сата. И
поред двомесечних „сибирских” мразева, у Панчеву није
било већих проблема у функционисању система даљинског грејања.

Одлуку о грејању станова до
даљег ових дана је донело и руководство „Београдских електрана”. Челници тог јавног комуналног предузећа најавили
су у медијима да ће станови у
главном граду бити топли све
док хладни талас не прође, а
најдуже до 3. маја.
Да за продужетак грејне сезоне и те како има разлога,
најбоље сведоче подаци Републичког хидрометеоролошког
завода. У уторак, 18. априла, у
14 сати, измерено је 17 степени, а сутрадан у исто време –
само четири, што значи да је

за 24 сата температура пала за
13 подељака.
Метеоролози најављују још
веће хладноће у четвртак, петак
и суботу (20, 21. и 22. априла),
када ће температуре у јутарњим
сатима износити између један и
два степена, што је знатно испод температура уобичајених
за овај период. Због ветра који
ће дувати, субјективни осећај
хладноће биће још јачи. На
пример, у ноћи између четвртка и петка не очекују се падавине, али ће бити хладно као да је
температура два степена испод
нуле.
М. Глигорић

Похвале са свих страна

коју је такође добила у два сета. Већ у трећем колу наша су-

грађанка је са 6:4, 6:2 савладала и другог носиоца – Ану Манеу из Румуније. У четвртфиналу је победила Американку
Михаелу Тихонко, а у полуфиналу је имала прилику да се
реваншира мађарској репрезентативки Зити Ковач за пораз у Новом Саду од претходне недеље. У изузетно тешком
мечу, који се све време играо у
јаком темпу, Ема је ипак изгубила с резултатом 6:4, 7:5. Иако је у другом сету имала
предност од 5:2 и две сет-лопте, Ема то није искористила.
Зита Ковач је тријумфовала у
финалу „Пециног меморијала” и тако освојила два важна
турнира заредом.
Емилија Којчић је ипак заслужено освојила пехар за тре-

ће место и важне поене, који
ће је знатно „подићи” на међународној јуниорској ранг-листи.
Од осталих такмичара из
Панчева, на турниру су још
учествовали: Милана Вулин,
Ања Милошевић, Јована Чавић, Стефана и Марко Топо,
Вук Новитовић, Наталија Ђукић, Ана Вилчек и млади Јапанац Тани Сота, такође члан
ТК-а „Динамо”.
Турнир је, под руководством директора Младена Вуковића, протекао у најбољој
организацији до сада и имао
је највећу посећеност. Похвале за одличан турнир пристигле су од многих такмичара,
родитеља и тренера из земље
и иностранства.
А. Ж.

МИНИСТАР ОДБРАНЕ НАЈАВИО У ПАНЧЕВУ

Убудуће повластице за војнике
Министарство одбране донело је више мера за побољшање
материјалног положаја запослених у нашој армији – саопштио је министар одбране Зоран Ђорђевић 19. априла у
разговору с припадницима
Специјалне бригаде у панчевачком Дому војске.
Пре ма ње го вим ре чи ма,
војна лица ће имати погодности при ли ком ку по ви на у
објек ти ма од ре ђе них тр го вачких ланаца, а моћи ће да
рачунају на повластице и када бу ду ку по ва ли школ ски
прибор и књиге.

Ђорђевић је додао да ће пакет мера за побољшање материјалног положаја војника и
официра обухватити и олакшице приликом куповине возила
и уплате туристичких аранжмана, као и попуст од седам
одсто за куповину горива на
бензинским пумпама НИС-а.
Министар одбране је најавио
да ће се у наредном периоду
наставити непосредни разговори с припадницима других војних јединица ради решавања
њихових конкретних проблема
и побољшања њиховог материјалног статуса.
М. Г.

УПОЗОРЕЊЕ „ЗООХИГИЈЕНЕ”

Прихватилиште пуно напуштених паса
Служба „Зоохигијена” Јавног
комуналног предузећа „Хигијена” објавила је на „Фејсбуку”
да у прихватилишту за псе у
Власинској улици б. б. тренутно борави чак 130 паса, иако
је његов капацитет 80.
То је објашњено тиме да су
многи несавесни власници
ових животиња током зимских
месеци престали да брину о
својим љубимцима и да су их
пустили на улицу.
„Зоохигијена” је позвала власнике напуштених паса, као и

пластичних операција и отмених забава. Дели предрасуде и отрован смисао за хумор са својим верним пријатељем Д’Антоном, у чију
проводаџијску мрежу упада
и Струловичева кћерка – а
ускоро ће се у игри наћи и
фунта људског меса.

Два читаоца који до среде, 26. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта мислите о реинтерпретацији класика?”, наградићемо по једним примерком књиге „Име ми
је Шајлок” Хауарда Џејкобсона. 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

„Опасне везе”
Пјера Шодерлоa де Лаклоа

ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

ТК „Динамо” је прошле недеље
био домаћин 28. међународног
турнира за тенисерке и тенисере до шеснаест година, познатог и под традиционалним
именом „Пецин меморијал”.
Такмичење је због своје важности привукло око 200 учесника
из 25 земаља из целог света.
Играчица „Динама” Емилија
Којчић успела је да се пласира
у полуфинале, па је тако остварила најбољи резултат који је
нека играчица из нашега града
достигла на овом турниру.
Емилија је из меча у меч појачавала темпо игре и сигурност. У првом колу је победила
Аустријанку Никол Микулан,
а потом се састала с једном од
најперспективнијих играчица
из БиХ, Катарином Тривић,

Поводом 400 година од смрти Вилијама Шекспира, издавачка кућа „Хогарт прес”
осмислила је пројекат „Хогарт Шекспир”, у којем савремени писци реинтерпретирају Шекспирова дела.
Ово је друга књига у едицији, интерпретација Шекспировог „Млетачког трговца”.
Пошто жену више нема, а
кћерка му је скренула с правог пута, Сајмону Струловичу, богатом филантропу,
потребан је неко с ким ће
разговарати. И зато, пошто
на гробљу у чеширском
Златном троуглу среће Шајлока, позива га код себе кући. То је почетак једног несвакидашњег пријатељства.
За то време богата наследница Плурабела заштитно је лице сопствене
телевизијске серије, бави се
сплеткама и живи у свету

наше суграђане који су заинтересовани за њихово удомљавање да дођу у прихватилиште у
Власинској и да их преузму. Телефон „Зоохигијене” је 352-148.
Они који би волели да удоме неког пса у прихватилишту, могу ту наћи, између
осталих, сибирског хаскија
старог годину дана, женку
шарпланинца стару годину и
по и још много других четвороножаца који чекају господаре спремне да се на прави начин брину о њима.
М. Г.

Љубав... пожуда... завођење.
Од ова три, само је последње
вредно труда. Љубав је бесмислена реч, а пожуда пролазно задовољство, али завођење је прилика да се непријатељи понизе и забавна игра
у којој победа значи моћ.
Бивши љубавници виконт
Де Валмон и маркиза Де
Мертеј, двоје изузетно доконих аристократа, уживају у
манипулацији.
Заједно
осмишљавају враголасту опкладу: Валмон мора успешно да заведе нежну и чедну
супругу државног службеника, госпођу Де Турвел, као и
младу и невину Сесилију Воланж, а госпођа Де Мертеј ће
му се заузврат поново подати. Да ли је виконт дорастао
овом изазову или ће пасти у
замку љубави?

И док њихове интриге постају све дволичније и злокобније, они ће увидети да
се њихови људски пиони не
понашају онако како су
предвидели, а последице ће
бити озбиљније него што су
ова два завереника могла да
претпоставе.

Два читаоца који до среде, 26. априла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта за вас
представља завођење?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Опасне везе” Пјера Шодерлоа де Лаклоа. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Смири се, Перо!
У прошлом броју нашег листа питали смо вас зашто волите да решавате загонетке.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Едгар Алан По и
загонетка из кутије” Карен
Ли Стрит за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Још као дете волео сам да
читам Шерлока Холмса, те
сам се заљубио у загонетке.
Али мислим да загонетку изборних резултата не може ни
Холмс да реши.” 062/2137...
„Криве су шпанске серије.
Решавала сам ко је коме
отац. Кад сам се навукла, наставила сам и у стварном животу да решавам.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање како се борити против
зла. Они ће освојити по један
примерак књиге „Пола рата”
Џоа Аберкромбија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Кад сазнам на чему небо
стоји, сазнаћу и како се борити и изборити против зла.
До тада практикујем споро
дубоко дисање и терапију
самопомоћи: ’смири се, Перо’.” 068/4015...
„Не борити се ни против
чега, јер оно чему се опиреш,
расте. Уместо борбе – залагање; уместо против зла – за
добро. То је једини начин да
победиш.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ОГЛАСИ

ПОНУДА

ЈУГО 55 корал 94, у првој боји,
регистрован годину. 064/13036-02 (239172)

КУПУЈЕМ аутомобиле, небитно
стање, до 2.000 евра. 063/16583-75. (239001)

ПРОДАЈЕМ опел астру караван, 1.7 дизел, 2002. регистрован. 063/311-281. (СМС)

ПУНТО III 1.2 8 В, 2003, пет
врата, 159.000 км, у првој боји, очуван, на име. 064/13036-02 (239172)

СКУТЕР купујем и стерео уређаје. 064/866-20-70. (239154)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ фолксваген Поло
1.4 ТДИ, 2000. годиште, сервисиран. 063/472-433
(239071)
ГОЛФ IV ТДИ, караван 2001.
на име 2800. 065/387-27-50
(2389012)
ОПЕЛ астра Г, караван 1.6 16
V, на име, 2200. 065/387-2750 (2389012)
ФИАТ стило 1.6 5 В, увоз Немачка, као нов, на име, 2100.
061/162-57-23 (2389012)
ПЕЖО 407, караван 2.0 ХДИ
2006. тотални фул 4.300.
063/196-98-91 (2389012)
ОПЕЛ зафира 2.0 ДТИ 2004.
као нов, на име 2.900.
064/109-93-79 (2389012)
MЕРЦЕДЕС Ц 180 2002, власник, као нов 4.300. 064/31043-49 (2389012)
ФОЛКСВАГЕН тоуран ТДИ,
фул опрема, власник 2005.
год. 5.200. 064/593-64-86
(2389012)

ПРОДАЈЕМ фиат пунто 1.2,
2003. год. Тел: 063/325-972
(239025)
ПОВОЉНО шкода фелиција
2001. год. 1.9. Д, власник.
063/707-19-64 (239086)
ПРОДАЈЕМ очуван југо 60, кука, гас, уредни папири.
063/371-084, 065/337-10-44
РЕНО клио 1.6, 16 В, 2005, у
одличном стању, са опремом.
063/844-55-97 (239128)
ПРОДАЈЕМ корсу Ц, 1.0 2001.
регистрована до марта 2018.
062/791-773 (239144)
ДАЧИЈА логан, караван 2009.
год метан, одличан. Драган
063/779-60-14 (239152)
СИТРОЕН ксара пикасо 1.6
XDI 2005 у добром стању.
065/377-15-70 (239162)
СТИЛО 1.9, дизел 2004. караван, фул опрема 180.000 км,
на име. 064/130-36-02.

КОМБИ спринтер 2003. путнички, клима. Може замена за
ауто. 065/665-75-10 (239179)
ЈУГО 1.1 2005. регистрован,
плин, може замена. 065/66575-10 (239179)
ЈУГО корал 1.1, 2003. регистрован, власник.
064/142-55-93 (239272)
ЈУГО темпо 1.1 98, атестиран
плин, гаражиран, власник, добар. 064/856-60-65
(239272)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ голф 4
TDI, астра G 1.7 караван, фолксваген буба 2001. 064/95219-80 (239243)
ПРОДАЈЕМ форд орион, бензин, плин, у одличном стању,
повољно. 061/131-79-04.
(239286)
ТОМОС аутоматик, 1987. годиште, нови тип, трајно регистрован, 230 евра.
064/171-22-13.
(239304)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, исправних, страних хаварисаних, катализатора, долазим на кућну адресу,
продаја делова, лимарије,
фелни, гума. 069/203-00-44,
066/409-991. (238472)
СТАЛНИ откуп свих врста возила, виљушкара, трактора,
алата, долазим на адресу и
осталих сировина, продаја делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(238472)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(239346)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ пресу за балирање
„клас маркант 50”. 063/472440. (239108)
КУПУЈЕМ мотокултиватор са
опремом или без. Купујем
круњач/прекрупач.
063/739-76-72.

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру, има струју. 063/80109-85. (238546)
ПРОДАЈЕМ метална врата за
гаражу 235 х 202 цм. 063/472433. (239071)

marketing@pancevac-online.rs

ПРЕОСТАЛО огревно дрво.
061/646-77-13. (238643)
ПЧЕЛЕ, друштва и ројеви на
ЛР рамовима. 063/396-640.
(238477)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде, гелендери, алу, пвц столарија,
превоз. 063/801-84-76,
065/801-84-76 (239093)
ГОРЕЊЕ веш машину, у исправном стању продајем. 352892, 060/352-89-20 (239104)
ПОВОЉНО коришћени дрвени
прозори већи, балконска једнокрилна врата, шалони.
062/121-01-48 (239119)
ПРОДАЈА расада парадајза:
казанова, маратон, чери, воловско срце, алпарац и новосадски јабучар. Краставац: дуги зелени, сунчани поток и мисир. 064/080-86-99. 7 јула 64,
Утвин аеродром (239115)
ПРОДАЈЕМ: шлајферицу за
паркет, шлајферицу за терако,
дизалицу грађевинску, кантар
500 кг. 064/026-05-25.
(239160)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче,
замрзивач сандучар, мојца
фотеље, гарнитуре, регале,
мост+регал, сто+столице, спаваћа соба комплет, ел. шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно... 063/10778-66 (239150)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(239188)

НОВИЈИ електрични шпорет,
фрижидер 296л, веш машине,
комбиновани фрижидер, ТА
пећ 3.5 кв, телевизор 51цм,
француски лежај, угаона гарнитура, тросед. Тел: 063/86182-66 (238912)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру, има струје. 063/80109-85. (239061)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (239227)
СЕРВИС телевизора, монитора, сет-топ боксева, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463. (23942)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТОВЉЕНИЦИ на продају. Могућност клања. Панчево
069/331- 85-11. (СМС)

КУПУЈЕМ томос аутоматике,
исправне/неисправне.
064/171-22-13. (239304)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200, столови
од 4.500, кревети од 9.000,
угаона кухињске клупице од
7.000. Стара утва,
060/600-14-52.
(238005)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 80 до 1.300
евра. 062/193-36-05.
(239001)

ПРОДАЈЕМ телевизор, рисивер, скенер, штампач, таблет,
бежични телефон.
062/318-668. (238708)

ПРОДАЈЕМ стајско ђубре,
продајем краву. 063/711-7754 (239185)
ПРОДАЈЕМ салонит плоче, бибер цреп, преостали огрев.
063/711-77-54 (239185)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет индесит
са равном плочом, 5000 динара, исправан. 065/361-13-13
(239186)
ДЕЧЈА соба, кревет, сто, столице, витрина, теписи, чивилук. 354-079 (239248)
ПРОДАЈЕМ кревет – самац на
развлачење, 2 ком, коришћени, очувани. Тел: 064/661-8801 (239276)
ПРАСИЋИ мангулице 350 жива мера, 450 полутке.
062/167-16-81 (231300)
ДРВА за огрев, повољно и сипорекс, блокови. Преостало.
064/122-69-78. (239220)
ПОВОЉНО, продајем моторну
тестеру. Милентије. 013/751574. (239210)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, повољно.
371-568, 063/773-45-97.
(239312)
ПРОДАЈЕМ очуван плован намештај, као нов. Тел. 061/64130-36. (239323)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70 – 350
м2), најекономичнији вид грејања, гаранција. 062/118-2681. (239326)
ПРОДАЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, итд. Белу
технику од игле до локомотиве. 061/317-07-67. (239331)
БАЛИРАНА детелина на продају, 150 – 250 динара. Мића,
064/303-28-68. (239352)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77 (239246)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш
машине, бојлере, фрижидере,
шпорете, акумулаторе. Златко
064/227-68-03 (239038)
КУПУЈЕМ столове, столице, кухиње, кухињске клупе, ТА пећи. 063/195-07-17 (239157)
КУПУЈЕМ веш машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, старо гвожђе. 064/158-4410, 063/101-11-47. (239161)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове, слике, стари
новац, стрипове, статуе, старо
покућство. 335-930, 063/70518-18. (239203)

КУПУЈЕМ циркулар са подизањем тестере, снаге 4 кв, или
више, 2.800 обртаја. Тел.
065/829-41-91. (239223)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум,
шпорете, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре и остало. 064/484-13-76.
(239329)

СТАРА кућа са плацем 30 ари,
Банатско Ново Село. 063/86380-15. (238761)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на
29 ари. 371-274, 064/176-8852. (238347)

ПЛАЦ на продају у Старчеву,
9 ари, вода, ограђен, идеалан
за изградњу куће. 060/022-6045. (238699)

СТРОГИ центар, усељиво, могућност доградње, плац 6,5
ари. 063/305-891. (238275)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-машине, замрзиваче, шпорете, фрижидере, телевизоре и остали
отпад. 061/322-04-94.
(239329)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум,
бакар, месинг, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93.
(239329)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, замрзиваче, фрижидере,
шпорете, крека весо, телевизоре. 061/206-26-24. (239329)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ДОЊИ ГРАД, кућа сређена са
два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (238740)

ВИКЕДНИЦА, Девојачки бунар, асвалт, двојна, струја, вода, купатило, сређена. Повољно. 063/832-50-97.
ПРОДАЈЕМ градско грађевинско земљиште са објектима 54
х 200 м, ограђено, на асфалту.
Међународни пут Панчево-Вршац, погодно за више намена.
066/385-289, 063/385-289
(238502)

НА ПРОДАЈУ плац 31 ар, викенд насеље пре Долова, повољно. 060/022-60-45.
(238699)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
8 ари, Козарачки просек. Тел.
060/601-60-23. (238686)

ПРОДАЈЕМ плац 10 ари, Јабучки пут код „Пивашевића”,
цена 15.000. 060/353-99-10.
(239006)

КУЋА у Омољици, 120 м2, 9
ари плаца. 060/619-32-22,
064/200-02-09. (238024)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици,
мењам за стан. 064/168-84-32.
(239008)

ПРОДАЈЕМ легализовану кућу
на 9 ари плаца, на Кудељарцу.
064/040-82-72.
(238385)

ПРОДАЈЕМ викендицу на Златибору, може замена – стан,
кућа у Панчеву. 064/668-8900. (239059)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(239073)
КУЋА на Стрелишту, 70 м2, помоћни објекти, велики плац,
може замена за мањи стан уз
доплату. 066/351-808.
(239029)

ЈАБУКА, приземна кућа 100
м2, власник. 064/412-95-88.
(239168)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Панчеву за село у околини.
061/156-70-52. (239039)

ПРОДАЈЕМ мању кућу, Баваништански пут. 063/845-45-80,
062/192-61-48. (239173)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж
1 или мењам за Врњачку Бању.
064/235-69-32. (239051)

КУЋА, нова Миса, 288 м2, може етажно, власник, 62.000
евра. 065/554-69-23. (239184)

СПЛАВ, тераса, башта, 170 м2,
продајем. 063/118-37-55.

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, двособна,
новија, приземна, 33.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(239201)

2

ЦЕНТАР, двособан, 56 м , IV,
ЦГ, 32.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.

ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (239201)
БАШТА, 6 ари, на продају, Новосељански пут. Тел. 063/86580-77. (239042)
ВИКЕНДИЦА, Омољица-Поњавица, легализована кућа 66 +
33 м2, три собе, вода, канализација, купатило, подрум 17
ари, воћњак, 20.000 евра.
064/384-48-40. (239045)

ДВОИПОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат, лифт, ЦГ,
интерфон, рампа за колица.
062/770-540. (239111)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, кдлвособан, 22.000; једнособан,
21.500. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(239114)

ОМОЉИЦА, 126 м2, сређена,
подрум, 2 ара, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(239201)

КУЋА, Панчево, Цара Душана
100, 176 м2, на 8 ари плаца.
013/251-66-46. (239046)
ДЕБЕЉАЧА, 150 м2, 7,5 ари,
продајем/мењам за панчевачки стан. 064/928-89-68.
(239053)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, Панчево, шири центар, 29.000, свакојаки договор. 064/902-2880. (239078)
ВИКЕНДИЦА, 15 ари, на два
плаца, уређена, легализована.
013/251-42-66, 064/489-40-36.
(239097)
НОВА МИСА, 24 ара, кућа 156
м2, 31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, двособан,
новија, добра, 33.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(239201)
ПРОДАЈЕМ кућу и помоћне
објекте, новија градња, повољно, Б. Брестовац. 065/872-5087. Зорица. (239205)
ПРОДАЈЕМ део куће у центру
града, повољно, вреди огледати., 063/756-06-04. (239222)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
ВПР, III, 35 м2, ЦГ, 22.500.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(239096)
ВЕЛИКИ избор кућа, Панчево,
околна села. „Гоца”, 063/89977-00. (239240)
ТЕСЛА, 180 м2, 4.-8 ари,
57.000, стара Миса, 124 м2,
5,5 ари, 29.000; Кудељарац, 88
м2, 5 ари, 38.000. 061/662-9148. (239528)

ПРОДАЈЕМ плац 9 ари на Баваништанском путу, грађевинска зона, повољно. Тел.
066/363-454. (239336)
ЗЛАТИБОР, Водице, кућа 55
м2, на 3 ара плаца, легализовано, власник, 1/1, 35.000 евра,
замена за стан у Панчеву.
063/802-58-36. (239317)

ПРОДАЈЕМ стан у Тополи, 60
м2, 22.000 евра. 069/663-773.
(237854)
СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2, цена 600850 евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (234515)

ТЕСЛА, једноипособан, III, 42
м2, ЦГ, 23.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(239096)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, двособан, III, 55 м2, ЦГ, 34.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (239096)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу 2,
Максима Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (239219)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (49), „Перфект”,
064/348-05-68. (239224)

КОД Турске главе, кућа преправљена у два локала, дворишни стан, 2 ара, само 52.000.
(238), „Стрелиште некретнине”, 064/668-89-15. (238389)

ТРИ ЗАСЕБНЕ куће на плацу
од 7 ари, 40.000 евра. Стара
Миса. 061/664-39-26.
(234341)

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ар, без улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (239127)

ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050. (239350)

КУЋА на продају, са 10 ари
плаца, горњи град. 064/13332-02. (239130)

ЗБОГ одласка у иностранство
хитно кућа у Банатском Брестовцу, Ж. Јовановић 47.
062/140-32-36, 065/372-280.
(239136)
ЧЕТВОРОСОБНА кућа, Топола, ЕГ, 3 ара, 28.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534.
(239139)
НОВА лепа кућа, 120 м2, 10
ари, асвалт, 36.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (239139)
ПЛАЦ у Омољици, 11,5 ари са
започетим објектом.
Власник. 064/260-05-34.
(239159)

ТОПОЛА, 150 м2, три стамбене јединице, 9 ари, сређена,
34.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 351-061,
063/274-951. (239208)

НОВА МИСА, нови станови,
једнособни, двособни дуплекс,
договор. Власник. 063/304222. (239131)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребне куће на бољим
локацијама. 064/668-89-15.
(238389)

КУЋА, 50 м2, на 9 ари плаца,
са грађевинском дозволом.
Пелистерска 20. 065/410-9734. (239352)
НА 28 ари викендица, 8.000,
шири центар, 16 ари, кућа
15.000. „Милка М”, 063/74428-66. (4709)
КУЋА 100 м2, у три етаже, половна, два паркинг места, гас.
069/822-48-24. (239356)

КУЋА за рушење, Горњи град,
5 ари, 45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239230)

ПРОДАЈЕМ земљу у Јабуци.
069/271-19-22. (239355)

СИНЂЕЛИЋЕВА, кућа усељива,
88 м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (23923

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ плац 17,5 ари, на
Јабучком путу, повољно.
069/186-54-05. (239030)

ПОНУДА
СТАН, 52 м2, на Миси, саграђен 2010, две терасе. 066/91517-16. (238951)

КУЋА, центар, 140 м2, 85.000,
120 м2, 3 ара, 50.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (239240)

КУЋА, Омољица, 100 м2, 5,54
ара плаца, 25.000 евра, договор. 064/142-83-45. (239283)
ПРОДАЈЕМ пола ланца, Кајмакчаланска преко пруге,
8.000 евра, договор.
063/736-63-35.
(239298)
БЕЗ посредника кућа на продају или замена за стан уз доплату. Содара, Дринска. Тел.
063/103-43-48.
(239303)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ,
договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански
пут. 064/808-77-51. (239319)

КУЋА, 60 м2, 17.000 евра, стара Миса. 061/664-39-26.
(234341)

КОТЕЖ 1, новија градња, 160
м2, 3 ара, грејање, 75.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (239127)

ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса.
Тел. 069/223-24-25. (239226)

ЦЕНТАР, 31 м2, једнособан,
15.500; једноипособан, 26.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (239114)

КОТЕЖ 1, једнособан, I,
22.500, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (2396)

ЗЛАТИБОР, Водице, плац 4
ара, грађевински, струја, вода,
наслоњен на асвалтни пут, договор. 063/802-58-36.
(239317)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене
пијаце, може и замена.
063/814-56-25. (239321)

ВИКЕНДИЦА, Доловачки пут,
13 ари, ограђено, 50 м2, купатило, 55.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-05-71.
(239139)

МИСА, 146 м2, трособна, 1/1,
38.000; двособан, нов, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (239114)

КОТЕЖ 1, Ул. Ослобођења, 58
м2, III. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

СТАРА МИСА, Банијска, 11,3
ара плаца, 23.000. (49), „Перфект”, 064/348-05-68.
(239224)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139
м2 + локал, 30 м2, на 7, 29
ари, 32.000. (49), „Перфект”,
064/348-05-68. (239224)

ТЕСЛА, 41 м2, једноипособан,
тераса, 27.000; Миса, нов,
22.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (239114)

СТАН 84 м2, VI спрат, Котеж
2, без посредника. 065/39898-99. (238863)
ПРОДАЈЕМ стан 52 м2, Котеж
2, власник. 062/445-614, вреди
погледати. (238840)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан, 52
м2, Тесла за сличну квадратуру, Панчево. 063/864-77-64.
(238861)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе,
сређен, 80 м2, власник.
013/331-079,
063/770-45-55.
(237463)

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

КОТЕЖ 2, двоипособан, 72 м2,
VI, ЦГ, 41.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(239096)

НОВА МИСА, гарсоњера, 25
м2, опремљена, 11.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50
м2, двособан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239126)

ПРОДАЈЕМ мањи двособан
стан, ново, са баштом, центар,
замена за већи, центар. 344931. (239028)
СТАН, полунамештен, већи,
нова Миса. Тел. 064/220-1725. (239042)
ГАРСОЊЕРА, 25 м2, шири
центар, без посредника,
19.000 евра, могућ договор.
060/034-74-33. (239043)

КОТЕЖ 1, двособан, I, 50 м2,
ТА, 24.500. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30. (236)

СОДАРА, трособна, 83 м2,
сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)
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ДВОСОБАН, Нови свет, ЦГ,
33.000 евра, замена. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-05-71.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
30 м2, на Стрелишту. Тел.
013/321-338, 068/524-52-99.
(239137)

2

НОВА МИСА, 40 м , I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

ОГЛАСИ

ГАРСОЊЕРА, сређена, Самачки, 17 м2, II, 12.500. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (239244)
КОТЕЖ 1, трособан, 66 м2,
ВПР, две терасе, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (239244)

СОДАРА, двособан, 52 м , ЕТ,
27.000, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239126)

КОТЕЖ, двособни станови,
29.000 – 33.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (239139)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2,
ТА, III, тераса, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (239127)

ДВОИПОСОБАН, АЛУ, ЕГ, две
терасе, IV спрат, 66 м2, Тесла,
36.000, усељив одмах. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (239139)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови и
куће на свим локацијама.
(300), Агенција „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (239254)

КОТЕЖ 1, продајем једноипособан од 45 и двоипособан од
66. 064/133-54-18. (239241)

СТАН у центру, 58 м2, дуплекс,
власник, 33.000 евра. 065/68259-86. (239305)

2

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (239127)
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ШИРИ центар, нови станови,
48 м2 + 28 м2, одмах усељив.
063/208-352. (239275)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66 м2,
са терасом + остава, VI спрат,
ЦГ, алу столарија, комплетно
реновиран, 31.000 евра, договор. 064/613-24-28. (239294)
ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно издржавање по најповољнијим
условима. Пуна правна сигурност. „Елпис” асоцијација за
помоћ старијим лицима. Мите
Топаловића 6, 061/324-40-85.
(239307)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA, уредан, 24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (239201)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III,
39 м2, ЦГ, 22.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (239201)
САМАЧКИ, 17 м2, III, ЦГ,
11.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2, III, плин, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901.(239201)
ЦЕНТАР, једноипособан, I, новији, ЕГ, 40 м2, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/129-94-67.
(239201)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2, ЦГ,
IV, квалитетно реновиран,
36.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (239201)
КОТЕЖ 1, Радова зграда, двособан, сређен, 58 + Т, 37.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (239201)
ТЕСЛА, једнособан, 30 м + Т,
II, TA, ново купатило, 22.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (239201)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2, ЦГ,
VI спрат, на продају. 013/23486-07, 061/304-92-80.
(239214)

КОТЕЖ, 58 м2, двоипособан,
сређен, 34.500; 83 м2, троипособан, 48.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (239240)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара, 54
м2, ЦГ, V спрат, усељив. Тел.
064/824-17-13. (239226)

ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2,
IV, ЕГ, новији, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (239127)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР, сређен, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(239127)
2

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м ,
III, реновиран, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (239127)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, 55 м2, II, ЦГ, реновиран,
31.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (239127)
СТРОГИ центар, 54 м2, I спрата, идеално за канцеларију,
ориднацију, 35.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (239139)

СОДАРА, двоипособан 63 м2,
IV спрат, ЦГ, кабловска. Тел.
344-254. (239142)
КОТЕЖ, продајем једнособне,
двособне, трособне станове по
повољним ценама. „Весна 2”,
066/937-00-13. (239160)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
већи, могућ посебан улаз.
064/986-21-74. 239149)

СТРЕЛИШТЕ, близу „Авива”,
48 м2, II, ЦГ, лифт, са гаражом, 26.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239258)
ЦЕНТАР Стрелишта, троипособан, 82 м2, сређен, IV, ЦГ,
47.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239258)
ЦЕНТАР, 90 м2, трособан, прелеп, ЦГ, 50.000; Тесла, двоипособан, ВП, ЦГ, 27.500.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35
м2, I спрат. 066/362-447,
013/362-447. (239174)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
укњижен, са помоћним објектима у Качареву. 064/231-5840, 066/506-66-66. (239184)
2

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м ,
VII спрат, реновиран, 24.000
евра. 063/868-02-06. (239191)
ПРОДАЈЕМ хитно потпуно
сређен, неусељен стан, Тесла,
52 м2, 25.000 евра. 064/44442-90. (238302)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45
м2, 27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(239244)

ТЕСЛА, „Дис”. 46 м2, 1.5, тераса, 27.000, договор. „Медиа”,
064/223-99-20. (4709)
ЦЕНТАР, 2.0, I, 54, 35.000;
Котеж 2, 2.0, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (239247)
СОДАРА, 1.0, ТА, 22.000;
Маргита, 60, 13.000; Стрелиште, 2.5 , ЦГ, 29.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (239247)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, у
Радивоја Кораћа, стан у 7. јула. 064/317-36-31. (239281)
ЦЕНТАР, нов стан, 37 + 12 м2,
одмах усељив. 063/208-352.
(239274)

СТРЕЛИШТЕ, 45 м2, двособан,
22.500; 39 м2, једнособан,
22.000; 58 м2, двоипособан,
29.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(239240)
ЦЕНТАР, 30 м2, нов, 21.000;
17 м2, 14.000; 28 м2, 19.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(239240)

2

СТРЕЛИШТЕ, центар; трособан, 69 м2, ВП, новија градња,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (239127)

ЦЕНТАР, 60 м2, I, 39.000; 74
м2, трособан, 47.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (239240)

КОТЕЖ, двоипособан 66 м2,
35.000; једноипособан, 38 м2,
27.000. „Перфект”, 064/34805-68. (239224)
СТРОГИ центар, једноипособна, 47 м2, 22.000; гарсоњера,
28 м2, III, 19.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(239224)
МАРГИТА, двособан, 56 м2, I,
ТА, реновиран, 36.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568.(239224)
МАРГИТА, двособан, 42 м2,
приземље, двориште, 22.000.
(097), „Перфект”, 064/348-0568.(239224)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
27.000; двоипособан, 70 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (239224)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 71 м2,
I, ЦГ, лифт, 41.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(239224)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82
м2, 47.000; двособан, 63 м2,
31.000 евра, мањи троипособан 58 м2, 30.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
МИСА, једноипособан, 38 м2,
21.000; трособан, 85 м2,
37.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (239224)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2, III,
ЦГ, лифт, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (239208)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35
м2, ВП, ЦГ, усељив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (239208)
СОДАРА, двособан, 57 м2, IV,
ТА, 24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (239208)
КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2, III,
ЦГ, 32.000. 063/274-951.
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2, I,
ЦГ, сређен, усељив, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (239208)
СОДАРА, леп двособан, 53 м2,
I, ЦГ, 31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239230)
ЦЕНТАР, III, 52 м2, двособaн,
ренoвиран, усељив, 28.000.
(398), „Гоца”, 063899-77-00.
(239240)
ЦЕНТАР, стан до улице, 50 м2,
19.500; 40 м2, једноипособан,
нов, 28.000. „Гоца”, 06389977-00. (239240)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39
м2, ЦГ, подрум, тераса, 23.000
евра. 063/803-05-69.
(230916)

ТЕСЛА, двособан стан, I спрат,
53 м2, ЦГ, тераса, подрум, одлично место. 062/112-33-70.
(239349)

МИСА, поткровље, 100 м2,
укњижено, сива фаза, са прикључцима. 065/333-55-25.
(239334)

ЈЕДНОСОБАН стан, 50 м2, 2
ара, стара Миса, 9.900 евра.
061/664-39-26. (239341)

ПРОДАЈЕМ двособан стан на
Содари, 57 м2, четврти спрат,
два лифта, гледа на Тамиш.
065/227-67-26.
(239399)
ТЕСЛА, 40 м2, приземље, са
етажним грејањем. 063/329340. (239348)

СТАН, Тесла, двоипособан, тераса, остава, новоградња.
069/822-48-24. (239356)
СТАН, Тесла, дуплекс, тераса,
новоградња, паркинг место,
ЦГ. 069/822-48-24. (239356)
СТАН, Стрелиште, Цвијићева,
једноипособан, нов, поткровље. 069/822-48-24. (239356)

Петак, 21. април 2017.
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СТАНОВИ
ПОНУДА
ТРОСОБАН, центар, II, 78,
ПВЦ, 38.500; Тесла, IV, 61,
30.000. „Милка М”, 063/74428-66. (4709)
ЦЕНТАР, одличан, 40, I, само
28.500, прелеп. „Милка М”,
063/744-28-66. (4709)
ТЕСЛА, ВП. 44, комплетно реновиран, само 27.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4709)
ТОПОЛА, три стамбене јединице, прелепо, усељиво, само
35.000. „Милка М”, 063/74428-66. (4709)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (49), „Перфект”,
064/348-05-68. (239224)
ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса.
Тел. 069/223-24-25. (239226)
ТОПОЛА, 150 м2, три стамбене јединице, 9 ари, сређена,
34.000, договор.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (239096)

СТАРА МИСА, Банијска, 11,3
ара плаца, 23.000. (49), „Перфект”, 064/348-05-68. (23922)

ПОТРЕБНИ станови свих
структура Агенцији (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (239244)

ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139
м2 + локал, 30 м2, на 7, 29
ари, 32.000. (49), „Перфект”,
064/348-05-68. (239224)

АГЕНЦИЈИ „Кров” потребни
станови, куће, центар, Тесла,
брза реализација.
060/551-64-50. (239239)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура. Брза и сигурна
исплата. „Перфект”, 064/34805-68. (239224)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. 064/152-00-58. (СМС)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру и Стрелишту. 060/72121-04. (239041)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу, 80
евра. 062/361-676. (239044)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Панчево, Ж. Зрењанина 120-б. 063/725-23-43.
(239056)

ИЗДАЈЕМ потпуно намештен
трособан стан са гаражом у
новој згради, Тесла, 300 фиксно. 063/255-186. (238869)

ИЗДАЈЕМ нов двособан комфоран стан, зграда, II, нова
Миса. 063/801-09-85.
(239061)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, I спрат, Содара.
060/051-02-44. (239020)
ИЗДАЈЕМ леп стан у кући, посебан улаз. Тел. 064/137-48-67.

ИЗДАЈЕМ собу, кухињу и купатило запосленима, предност
службеницима.
064/988-99-10, 061/189-00-93.
(239082)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште, центар. 064/17094-15. (239032)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. 062/859-7779. (239095)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 1. 064/21441-79. (239040)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, ТА, Тесла. 063/392355. (239110)

СТАН, 30 м2, посебан улаз,
централно грејање, интернет,
нова Миса. 064/248-94-34.
(239123)

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, ТА, код Хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-48-07.
(239175)

ТЕСЛА, стан намештен, 44 м2,
од 1. маја. 063/837-37-71,
063/841-16-27. (239113)

ЗГРАДА, издајем двособан намештен стан, нова Миса, клима, кабловска. 064/231-23-59.
(239151)

ИЗДАЈЕМО кућу, намештену,
са локалом или без. Тел.
063/841-16-27. (239113)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни намештен стан. 064/844-43-19.
(239145)

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, прелеп, вреди видети,
нова Миса, 100 евра + депозит. 064/458-94-96.
(239178)

ИЗДАЈЕМ дворишни трособан
стан, намештен, посебно бројило, улаз. Карађорђева.
064/994-13-26. (239146)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан са ЦГ, кабловска, интернет, самици. Тел. 378-093.
(239120)

СТАН, 80 м2, ненамештен, ЦГ,
центар Стрелишта, издајем.
063/816-77-96. (239187)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, VII спрат, реновиран, 120 евра. 063/868-02-06.
(239191)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2,
двособан, комфоран. Тел.
066/240-09-94, 061/635-55-42.
(239192)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан код Базена, од 1. маја.
060/132-00-85.
(239429)
ИЗДАЈЕМ нове собе за студенте. 064/217-48-56. (239219)

Петак, 21. април 2017.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ кућу код Хотела
„Тамиш”, за пословну активност. 062/347-667. (239253)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у Улици Жарка Фогараша. 064/878-02-07. (239282)
ИЗДАЈЕМ на Миси самцу,
самцима, намештен стна.
063/154-94-11, 033/171-96-16.
(239279)

ИЗДАЈЕМ два локала, центар,
на истој локацији, један опремљен салон лепоте. Вреди видети. 063/734-82-31 (239049)
ИЗДАЈЕМ пословни простор
од 100-400 м2, погодан за разне делатности, трговину, производњу, канцеларије. Сређивање по жели закупца.
063/118-37-55 (239066)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен, комплетно реновиран
стан, Содара, пети спрат.
065/445-09-32. (239262)
ИЗДАЈЕМ два стана, намештена, близу бувљака. 064/13747-89. (239264)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до улице излог, центар. 063/314-803
(239084)

ИЗДАЈЕ се радницима станови, намештени, комплет плински шпорет и машина за веш.
064/137-47-89. (239264)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код аутобуске станице. 352-105
(239101)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру намештену, засебан улаз, центар, повољно. 061/131-79-04.
(239286)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал
са кућом. Новосељански пут
113, Панчево. 063/838-33-97
(239100)
ПРОДАЈЕМ пословни простор
52 м2, ТЦ Змај Јовина 2 лок. 2.
Тел: 060/562-62-96 (239147)
ПОТРЕБАН простор 200-300
м2, градски део, у селима не,
купујем. 062/140-67-16.
(239187)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал 9
м2, на пијаци. 069/129-72-71
(239277)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Телефон 063/808-58-16
(239263)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси, код ОШ „Свети Сава”,
36 м2, интернет, грејање.
063/309-344. (239302)
ИЗДАЈЕ се једнособан стан.
342-494, 065/217-51-89.
(239309)
ПРАЗАН стан, нова Миса, 40
м2, без грејања, 90 евра.
063/863-85-04. (239194)
СТАН у центру за становање
или као пословни простор.
061/811-63-59. (239200)
СТАН за издавање, код Преображенске цркве. 062/801-5543. (239204)
ИЗДАЈЕ се једнособан стан на
Стрелишту. Тел. 062/811-5296, 064/409-10-55. (239195)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
самцима, wi-fi, центар, повољно. 065/691-88-23. (239213)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, Тесла, грејање, клима, телефон,
празан, депозит. 066/412-723.
(239238)
ИЗДАЈЕМ леп једноипособан
стан ненамештен, на Кеју. Тел.
063/168-43-22.
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1.
061/136-53-19. (239342)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, у кући, Стрелиште.
064/503-75-57. (239353)
ГАРСОЊЕРУ комплетно намештену, мале комуналије, близу
центра, издајем. 061/204-7626. (239345)
НАМЕШТЕН мањи стан у центру, кабловска, интернет, етажно грејање, издајем.
060/555-85-62. (239345)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у центру, ТА, 80
евра. 064/615-42-93. (239358)
ЗЛАТИБОР, Водице, издајем
кућу, летовање, зимовање, викенд-туре. 063/802-58-36.
(239317)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту,
центар, сређен. 064/959-9883. (238709)
ЛОКАЛ за издавање у строгом
центру града, Пивница.
065/202-63-81, 064/668-87-38.
(4708)
ЛОКАЛ повољно издајем, центар, 43 м2, Светог Саве 29, салонски, висина 3.40 м, излог,
роло, аларм, клима, бесплатан
паркинг, споредни улаз. Тел.
063/892-67-31, 064/143-91-40.
(238812)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал,
Тржни центар код Суда, 14 м2,
13.000 евра. 069/663-773.
(237854)
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СТРОГИ центар, одличне могућности, 100 и 50 м2, у приземљу. 063/305-891. (238277)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
140 м2, погодан за велепродаје, спортске активности, ординацију, теретану, плес, д. Радионицу, може и на термин.
063/315-290 (239072)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран
стан у стамбеној згради, строги центар. 064/242-20-25.
(239285)

ОГЛАСИ

ЛОКАЛ 40 м2, галерија, клима,
вентилација, лепо сређен. ТЦ
З. Јовина. 064/963-60-06,
(239269)

ПОТРЕБАН пекар и бурекџија.
CV слати на мејл pekarasmiljanic@mts.rs или поштом на Ул.
Иве Курјачког 87, Панчево
(239219)
ПОТРЕБАН пекар и бурекџија.
062/404-144 (239292)
ШИВАРИ потребна помоћна
радница за паковање и равну
машину. 063/330-335
(239295)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством на ибердеку и ендлерици. 063/330-335 (239295)

ЛОКАЛ, 30 м2, два улична излога, строги центар, издајем.
066/344-033. (239234

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 29
м2. 060/312-90-00. (239206)
ИЗДАЈЕМ локал 60 м2 у Браће
Јовановић. 063/314-609.
239321)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан,
локал од 39 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(239322)
ИЗДАЈЕМ два локала од 120
м2 и 80 м2 на Јабучком путу
43-ц. Тел. 063/759-12-47.
(239333)

ПОСАО
ПОНУДА

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне
раднице за рад за роштиљем.
063/897-55-04. (237531)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне
раднице за рад за роштиљем,
локал у центру. 063/834-88-10.
(237531)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан
радник. Моше Пијаде 86.
063/865-27-76 (239021)
ПОТРЕБНЕ раднице Са искуством у пекари. 065/330-4804. (239081)
ХИТНО, потребан графички дизајнер за рад у штампарији.
065/434-07-96, можете и послати CV на sitoexpress@gmail.com
(239103)
ПОТРЕБАН радник до 30 година за рад на бувљаку.
064/147-18-52 (239125)
ПОТРЕБАН козметичар, пожељно искуство. Естетик студио „Перла”. 065/344-54-66,
013/353-842 (239170)

ИЗДАЈЕМ мешалицу за бетон,
са превозом 063/315-381.
(СМС)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање
бетона, ископи, кошење траве.
064/122-69-78. (239220)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије 120 л.са превозом и монтажом. 063/315-381. (СМС)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ-АЛУ столарију, комарници, венецијанери, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке
услуге. 060/545-34-04.
(238896)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, преправке – славине, купатила, одгушења канализације
одмах. 061/193-00-09.
(238841)

ИЗДАЈЕМ локал 58 м2 у Сокачету. 063/665-226 (239287)

ПРОДАЈЕМ или мењам зграду
1.650 м2, на 10 ари плаца.
060/312-90-00. (239206)

КОМБИ превоз ствари и робе,
са и без радника. 065/665-7510. (239211)

ПАРКЕТАР, поставка, хобловање, фуговање, лакирање
паркета, поставка ламината.
060/476-81-55. (238442)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у
строгом центру. 064/267-72-17
(239255)

ПРОДАЈЕМ пословни простор
или магацински простор, 450
м2. 060/312-90-00. (239206)

КОМБИ превоз робе и ствари,
тура у Панчеву 1000 динара.
062/ 890-58-18. (СМС)

ПОТРЕБНА радница у продаји, ресторану „Пилећи дућан”.
Тел: 013/377-230, 064/259-9662 (2392090)
ПОТРЕБАН радник за рад на
ибердеку и ендлерици.
060/131-81-70 (239299)
ПОТРЕБНИ радници за грађевинску лимарију. 063/663-464
(239308)

КОСИМ траву тримером – баште и дворишта, врло повољно. 061/683-67-48, 064/43812-46, Зоран. (238768)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери.
Уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (238696)

ПОТРЕБНИ кувари са искуством. Тел. 064/393-56-90,
„Magnolija luх”, Панчево. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(236053)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
објекту за смештај. Обавезно
познавање енглеског. 060/04352-98. (239206)

СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, попуст ванградске, могућност радника. 064/482-65-53.
(237907)

ПОТРЕБАН пица-мајстор.
063/130-75-40. (239325)
ПОТРЕБНА радница за рад у
пекари., 063/130-75-40.
(239325)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, тракасте завесе,
венецијанери, уграђујем/поправљам. 063/882-25-09.
(236068)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу „Петица”, код Аутобуске станице, доћи на разговор
од 17 до 19 сати. (239327)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (238252)

ПОТРЕБНА радница у слот
клубу „Kentacky”. Милан,
064/989-88-89. (239338)
ПОТРЕБАН ноћни чувар преко
50 година старости, свака друга ноћ, продавници „Млађа”.
013/334-010. (ф)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни
радник на хлебу и сомунима.
Звати до 15 сати. 063/680-594.
(239343)
ПОТРЕБАН кувар са искуством. Винарија „Ђурић”,
063/329-340. (239348)
ПОТРЕБНА касирка за рад у
месари., 063/362-427.
(239354)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ хемије за основце и
средњошколце. Милица,
065/474-13-33. (238227)
РАДИМО зидање, бетонирање,
оправке старих, нових кровова, разне изолације. 013/664491, 063/162-53-89. (238370)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(238331)
ИЗВОЂЕЊЕ/одржавање свих
врста централног грејања, гасно, електро, ЦО2, бакар заваривања, водовод, канализација. 064/660-08-31. (238559)
КУПАЊЕ старих и болесних
лица у поподневним сатима.
377-321, 063/234-857.
(238602)

ПОТРЕБНА конобарица, caffe
„Picasso”. 065/504-91-09,
065/504-91-07 (23180)

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

ПЕДИКИР, курје очи, урасли
нокти, масажа терапеутска,
парцијална, релакс. 061/30895-86. (239197)

ПЕКАР и помоћни радник за
печење и развоз хлеба, Б категорија. 064/120-09-42 (23910)

ТРЕБА вам радник за повремене послове. Позовите,
064/952-17-96. (СМС)

ПОТРЕБНИ конобари-це са
искуством за рад у ресторану.
063/830-75-23, 060/734-73-33
(231273)

ТРЕБА вам помоћни радник
на одређено или повремено.
Позовите, 064/952-17-96.
(СМС)

MATEMATИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(239199)

КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, бетонирања, чишћење тавана. 060/035-47-40.
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, повољно, пензионерима
попуст. 061/141-38-02,
013/210-44-74. (239207)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, кошење, рушење, разбијање бетона. Дејан, 061/626-14-50.
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (239332)
МАСАЖА, Нина. 063/843-2558, 061/224-50-39. (23935)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, демит фасаде, кречење, повољно.
063/865-80-59. (239016)
КОМБИ превоз. Селидбе у
свим правцима. Златко.
064/227-68-03. (239038)
МОНТЕР централног грејања.
064/057-47-72. (239027)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43. (23903)
НЕГУЈЕМ и бринем о старим и
болесним лицима. Помоћ у кући. 065/555-13-76. (239035)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење канализације, купатила,
адаптације, замене, поправке
одмах. 013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21. (23903)
ЧИСТИМ подруме, таване, рушим старе објекте, повољно.
Златко. Л064/227-68-03.
(239038)
ПОПРАВКА кровова, шаловање, зидање, малтерисање, молерај, замена прозора, обрада. 066/944-55-90. (239062)
ПОПРАВКА кровова и осталих
грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
(239067)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, гипс,
пензионерима попуст.
013/235-78-82, 062/856-64-94.
(239079)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
(Искусна дипломирана професорка математике, повољно,
центар. 343-370. (239080)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74.
(239102)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи, припрема полагања свих нивоа знања. 352892, 061/656-04-04. (239104)
ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(239109)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, одмах. 377930, 064/586-85-39.
(239120)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(239121)
РАДИМО старе и нове кровове, зидање, бетонирање, фасаде, адаптације станова, итд.
062/894-37-18, 064/183-16-36.
(239134)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(239140)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (239154)
ЗАМЕНА поломљеног црепа,
поправка крова, чишћење олука. 065/535-24-56. (239167).
ПСИХОТЕРАПИЈА, лечење,
фобија, депресија, болести зависности, повољно, вишегодишње искуство. 063/354-262.
(239169)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (239171)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа. 361-474, 066/361474, 060/361-47-41. (239177)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(239186)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-5406. (239266)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање
10 евра дан. Позовите,
064/235-08-15. (239256)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(239289)
ЧАСОВИ енглеског, шпанског
и српског, основцима, повољно. Тел. 069/121-29-97.
(239291)
ДИПЛОМИРАНИ математичар
и статистичар са огромним искуством у програмирању, часви математике, статистике,
програмирања. 065/506-85-41,
013/361-117, Слободан.
(2392939
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2
кубика. 065/334-23-38.
(239296)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 22 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (239310)

УСЛУГЕ

РАДИОНИЦА „Мetallim” производи металне конструкције
кровове и кровно покривање
грађевинску лимарију. Коване
ограде и капије. 064/068-1085. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (235603)
ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (238245)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута малим и великим кипером. 064/648-24-50.
(236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката, утовар шута,
разбијање бетона. 063/218894. (236933)
ШЉУНАК, сепарисани шљунак,
песак, сејанац, ризла, услуга
вибро плочом. 063/246-368.
КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (236933)
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала, насипање терена. 063/218894. (236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са
корпом за рад на висини, сечење дрвећа, вађење пањева.
063/218-894. (236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне. 064/668-97-86.
(236933)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на свим теренима,
до 10 тона. 063/218-894.
(236933)
ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, термоизолација, молерај, материјал.
060/131-81-70. (239299)
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ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (239340)

УСЛУГЕ

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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (239150)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. (239150)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(239150)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (239150)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (239150)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (239150)
РУШЕЊЕ објеката, сечење и
разбијање бетона, утовар шута,
превоз материјала. 064/668-9786. (236933)
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење пањева. 064/668-9786. (236933)
KIZZA – истовар/утовар робе
виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле, рушење
објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона, насипање и набијање терена.
064/668-97-86. (236933)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе са радницима. Попуст
на ванградске. 063/174-77-69.
(238739)
„ПЕРФЕКТ”, демит фасада, зидање, малтерисање, глетовање,
кречење, керамика, кровови.
063/122-14-39. (238651)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (239054)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-10-05.

СЕРВИС телеивзора, разних
електро-уређаја, ауто-електрика, ауто-кључева, уградња ауто-радија. Дејан, 063/800-0196. (239069)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе у
Србији и иностранству са радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење
станова, однос непотребних
ствари, од 0 – 24 сата.
064/047-55-55. (239112)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (239143)
ПРЕВОЗ кипером, повољно,
сејанац, песак, шљунак, туцаник, одвозим шут. 064/354-6994. (239189)
МОЛЕРАЈ, кречење, глетовање,
термоизолације, преградни зидови, плафони, материјал.
060/131-81-70. (232990)

РАЗБИЈАЊЕ бетона, израда
паркинга, рушење објеката, одвоз шута, ископ. 063/246-368.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(238146)
КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (236933)
РАЗБИЈАЊЕ бетона, израда
паркинга, рушење објеката, одвоз шута, ископ. 063/246-368.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила, канализације, адаптације, поправке, замене.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (239036)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09. (239054)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-51-41.
(239133)

РАЗНО

СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500
динара. 0-24 сата. Ми смо ту
због вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић.
(239209)
ДУБИНСКО прање намештаја
„N tim 013”. 062/873-87-20.
(239324)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001050, 063/329-464. (239350)
АУТО-ПЕРИОНИЦА „Бибац”,
антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха, довоз,
одвоз. 066/001-050, 063/329464. (239350)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана генералне регулације
целина 1-шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана
генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то
почев од 21. 04. 2017. до 12. 05. 2017. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику,
у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у
писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и
сугестије могу утицати на планска решења.

СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, екипа радника, повољно.
Вук. 063/278-117, 064/176-9185. (238497)
ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (238245)

marketing@pancevac-online.rs

ИНОСТРАНОМ пензионеру, 67
година, потребна жена за помоћ у кући. Стан, храна, плата
по договору. 061/245-16-21.
(237798)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту за
превоз АТП-а Панчево, на име
Петар Алтхајм из Панчева.
(239003)

УСАМЉЕНИ, 58 година, жели
познанство усамљене госпође,
дружење. Тел. 060/025-89-59.
(239097)
ПЕНЗИОНЕР са немачком пензијом тражи жену лепу, мршаву. Шифра „Штука”. (239132)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968, тражи жену ради брака, обзиљна,
сличних година. 065/672-8701. (239155)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да
упозна жену или девојку до 40
година, ради дружења, излазака. Звати од 21 сат. 013/352203. (239237)

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
Увек и заувек. Хвала ти.

ДОЧУВАЛА бих старије особе
за некретнину на селу. Тел.
060/054-23-10. (239336)

Твоји ДЕЈАН и ДИЈАНА
(115/239284)

ТУРИЗАМ

ЗЛАТИБОР, Водице, издајем
кућу, летовање, зимовање, викенд-туре. 063/802-58-36.
(239317)

22. априла, у 11 сати, на Новом гробљу дајемо годишњи помен нашем драгом

Livnici u Pančevu
potrebni radnici
– više izvršilaca mašinske struke –
– Bravari, zavarivači, kalupari, pećari i električari
Mladje osobe, sa iskustvom do 2 godine, na sličnim poslovima .
Prijave putem maila office@livex.rs
ili na telefon: 013/370-575
Mob. 064/641-77-68 i 064/641-77-67

ЈАНОШ АНДРАШУ
Сваким даном нам све више недостајеш.
Твоји најмилији
(138/4709)

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 884 од 05. 06. 2014. године и Одлуке директора
Института број 342/1 од 23. 03. 2017. године расписује се
КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА
(300-700 м²) У ПАНЧЕВУ З А ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ ИНСТИТУТА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
ЛЕКОВИТОГ БИЉА „ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Набавка услуге изнајмљивање магацинског простора за
складиштење биљних сировина у сувом стању упаковане у
сламарице или натрон вреће, које се слажу на палетама по
висини за потребе Сектора производње Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” спроводи се према
елементима који су наведени у огласу Института:
• У погледу изградње и осталих захтева, просторије магацина морају испуњавати услове према Правилнику о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља
производња и промет животних намирница и предмета опште употребе („Сл. гласник РС” 06/97, 52/97)
Рок за достављање понуда је 05. 05. 2017. године.
Понуде се достављају лично или поштом са назнаком: Понуда за Услугу изнајмљивање магацинског простора у
Панчеву за потребе Сектора производње Института за
проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” на адреси: Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф
Панчић”, Ул. Зелени венац 2/III, 11000 Београд.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА
- Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 9 у ламели 9, укупне површине 32,35 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 500,00 динара по метру квадратном.
Рок за досгављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути но огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

На основу Статута града Панчева, у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину и Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који
се суфинансирају из буџета града Панчева, градоначелник Града Панчева, расписује

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

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

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
И

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Право учешћа: регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине као и регистрована удружења ван територије
Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине
уколико се предложени пројекти реализују на територији града Панчева.
Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на овe конкурсe, о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката и пројеката-манифестација, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту
Града Панчева:
http://projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-za-2017-godinu
http://projekata-manifestacija-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-za-2017-godinu
Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац” .
Контакт телефон: 013/308-769 или 013/308-830, локал 769
Предлоге пројеката доставити у Услужном центру Града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:
Пријава
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Секретаријат за заштиту животне средине
Комисија за вредновање пројеката у области заштите
животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!

Пријава
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Секретаријат за заштиту животне средине
Комисија за вредновање пројеката у области заштите
животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 21. април 2017.

У великој жалости јављамо да је 14. априла 2017. борбу са животом
изгубио прерано, у 68. години, наш вољени
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У великој жалости јављамо да је 14. априла 2017. борбу са животом
изгубио прерано, у 68. години, мој вољени брат

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК С
ПОПУСТОМ

БЛАГОЈЕ СТОЈАНОВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

БЛАГОЈЕ СТОЈАНОВИЋ

кога ћемо памтити по доброти и поштењу.

18. III 1949 – 14. IV 2017.

Ожалошћени брат ДРАГАН с породицом

кога ћемо памтити по доброти и поштењу.

Обавештавамо

(130/

кориснике на-

Сахрана ће бити обављена у петак, 21. априла 2017. године на православном гробљу у Долову.
Ожалошћени: супруга ЛИМПИЈАДА, син НЕБОЈША с породицом
и ћерка ТАЊА с породицом
(125/

ших услуга да
У великој жалости јављамо да је 14. априла 2017. борбу са животом
изгубио прерано, у 68. години, мој вољени брат

на цене огласа и
читуља одобравамо попуст
свим радним данима осим сре-

После дуге и тешке болести 18. априла напустио нас је

дом.

БЛАГОЈЕ СТОЈАНОВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.
кога ћемо памтити по доброти и поштењу.
Ожалошћена сестра РАТКА с породицом
(126/

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
21. VI 1945–18. IV 2017.
Сахрана је обављена 20. априла, у 13 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Мили наш Душане, по вредноћи и правичности те памтимо, о твојим делима причамо и тобом се поносимо.
Воле те твоји: супруга ГОЦА, син ДЕЈАН и ћерка ДИЈАНА
(112/239284)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

У великој жалости јављамо да је 14. априла 2017. борбу са животом
изгубио прерано, у 68. години, мој вољени брат

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

БЛАГОЈЕ СТОЈАНОВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.
кога ћемо памтити по доброти и поштењу.
Ожалошћена сестра ГОРКА с породицом

од 8 до 13 сати
Последњи поздрав нашој драгој тети

(127/

У великој жалости јављамо да је 14. априла 2017. борбу са животом
изгубио прерано, у 68. години, мој вољени брат

ДУШАНЕ
Мили мој, све ти је Бог дао, диван посао, новац, пријатеље, добру
децу, одану жену... све осим здравља. Борили смо се две деценије
и ево, болест је победила. Твога даха нема, све остало ту је, као да
се тихо хвала из даљине чује. А заправо хвала теби домаћине мој,
око моје.
Твоја ГОЦА
(113/239284)

Мој мили брат

ЗОРИ
ПАВЛОВИЋ
преминулој 13. априла
2017, у 95. години.
Ожалошћени: САЊА,
ПЕЂА, ГОЦА и остали
пријатељи

Напустио нас је.
Тугују за њим и неизмерно жале његови
ГАЈИЋИ из Торонта, сестра МИЛИЦА, зет ГАЈО,
ДУШИЦА и АЦО с породицама
(114/239284)

18. III 1949 – 14. IV 2017.
кога ћемо памтити по доброти и поштењу.
Ожалошћени брат МИЛАН с породицом
(129/

(51/239122)

Једином зету

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ

БЛАГОЈЕ СТОЈАНОВИЋ

У великој жалости јављамо да је 14. априла 2017. борбу са животом
изгубио прерано, у 68. години, мој вољени брат

ДУШАНУ ДОЈЧИНОВИЋУ

БЛАГОЈЕ СТОЈАНОВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

кога ћемо памтити по доброти и поштењу.

Породица ЛАЗАРОВ
(114/239284)

Ожалошћени брат АЛЕКСАНДАР с породицом
(128/
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Петак, 21. април 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

Заувек у нашим срцима

Вечно у нашим срцима и мислима

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ
ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ

1953–2017.

ЉУБОЈУ БОЈОВИЋУ
Не постоје речи да искажу твоју величину, нити речи за нашу тугу због твог прераног одласка.

1953–2017.
Никада те нећемо заборавити.

Недостајаћеш нам за свако ново сутра.
Најбољем и највољенијем течи.

Твоји: МИРА, МИРКО и НЕМАЊА

Твоји: паша ЗОРАН, сваја СОФИЈА,
ДАНИЈЕЛА и НЕВЕНА

Твоје ДАЦА и НЕНА

(79/239219)

(78/239218)

(86/239241)

Последњи поздрав вољеном брату

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ

1953–2017.

1953–2017.

За тридесет две године предивног брака био си моја снага и ослонац. Никада те нећу прежалити и остаћеш заувек у моме срцу и сећању.

Био си нам узор у свему, увек ведар и достојанствен, прави пример родитеља и човека. Много смо од тебе научили.

Воли те твоја МИРА

Твоји: МИРКО и НЕМАЊА

(87/239241)

(88/239241)

Тата, чуваћемо те од заборава.

ЉУБУ
БОЈОВИЋУ
Браћа: БРАНКО,
СЛОБО, МИЉАН, РАЦО
и ВУЛЕ
(90/239241)

18. априла 2017, преминуо је наш драги

ГОЈКО МАЛОБОВИЋ
1956–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сахрана ће се обавити 21. априла 2017. на Новом гробљу, у 13 сати.
Мајка ЈЕЛА, синови ДАМИР и ЗОРАН, унук
НИКОЛА и браћа ЖИВКО и СЛАВКО

ГОЈКО МАЛОБОВИЋ
1956– 2017.

Последњи поздрав драгом зету и тетку
од породице ДАБИЋ из Панчева
(104/239264)

(106/239270)

После дуге и тешке болести преминуо је наш тата, деда и свекар

ЈОВАН СИМОВИЋ

17. априла 2017. напустио нас је

Последњи поздрав вољеном брату и деверу

Последњи поздрав моме вољеном зету

ЉУБУ
БОЈОВИЋУ

ЉУБУ
БОЈОВИЋУ

ЉУБУ
БОЈОВИЋУ

од свастике РАДИЦЕ
с породицом

Брат БРАНКО и снаја
ЉУБИНКА

Ташта РАЈКА

(92/230241)

(89/239241)

(91/239241)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав брату

ЧЕДОМИРУ СТАНКОВИЋУ

ЧЕДОМИР СТАНКОВИЋ

1941–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, ћерке БРАНКА
и ЉИЉАНА, унуци МАРКО и ИВАН и снаја
ДРАГАНА

Последњи поздрав вољеном зету

1946–2017.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Успомену на њега чуваћемо заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга БЛАГИЦА, син МИЛАН,
ћерке МИРЈАНА, зет НИКОЛА и унук МАТЕЈА

Од сестре БУДИМКЕ, ТОДОРКЕ и ЉУБИЦЕ

(9/239017)

(10/239017)

(122/239211)

БОЖАНИ
КОСАНОВИЋ

од комшија у Стевана
Шупљикца 155
(58/239158)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав драгом брату

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈОВАНУ СИМОВИЋУ

ЈОВАНУ СИМОВИЋУ

СОФИЈА МАКСИМОВИЋ

1941–2017.
Твоја сестра МАЦА с породицом

1941–2017.
Почивај у миру брате.
Твоја сестра НЕНА с породицом

Заувек ће остати у нашим срцима.
Породице: БОДИРОГА и КУЗМАНОВСКИ

(84/239033)

(83/239032)

Почивај у миру брате

(136/239350)

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

Петак, 21. април 2017.
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После кратке и тешке болести, 16. априла 2017. преминуо је наш
драги

Тужна срца и с болом обавештавамо да је
11. априла 2017. преминуо

ДАНЕ ГЛУМАЦ

ДОБРИВОЈ КОСТИЋ

1931–2017.

1929–2017.

Сахрана је обављена 18. априла 2017, на гробљу Котеж у Панчеву.

Сахрана је обављена 12. априла 2017, на
Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА, унуке МИЛИЦА
и МАРИЈА, као и родбина и пријатељи

Последњи поздрав од сина ЧЕДОМИРА,
снаје НАДЕ и унука ДРАГАНА
и НЕБОЈШЕ са својим породицама

Последњи поздрав драгом брату и ујаку
од сестре БОСИЉКЕ с породицом

(12/239020)

(60/239165)

(38/239087)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав комшији

ДРАГАН ШКРБИЋ

11. априла 2017. године
после дуге и тешке болести, у 88. години преминуо је наш отац, таст
и деда

Последњи поздрав оцу

ДАНЕТУ ГЛУМЦУ
од прије МАЛЕНЕ с породицом
(39/2390889

ДАНЕТУ
од ЈОВЕ, ЈЕЛЕНЕ и МАРКА

ГЕНА ОБРЕНОВ

(123/239313)

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав земљаку, другу и пријатељу

ДОБРИВОЈЕ
КОСТИЋ

Последњи поздрав

1929–2017.

од тетке ГОРИЦЕ,
сестре и браће из Панчева

Драги тата, покушали
смо све, био си храбар
борац, али судбина је
хтела другачије...
Почивај у миру.
Твоја ћерка БУБА
с породицом

(29/2139068

(46/239105)

ГЕНИ

ДАНЕТУ
ДАНЕТУ
ГЛУМЦУ

Почивај у миру, а ми
ћемо те се с поштовањем сећати.
Твоја ЈОКА
с породицом

Успомену на племенит
и ведар лик чуваће
породица ЖАКУЛА

(95/239252)

(16/239030)

ДРАГАНУ
ШКРБИЋУ
ШКИБИ

Наш вољени

1954–2017.
Породица је за тебе увек била светиња.
Сачекао си оче и мене и брата да пославимо празник... А онда Ускрс у залазак сунца и твог живота. Склопио си очи на замало мајчиним и нашим рукама и напустио
нас заувек.
Твоји најмилији: супруга НАДА, син
МИЛАН, ћерка МИЛЕНА, снаја МАЈА,
унуци МАРИЈАНА, ЛАЗАР и МИЛАН
(21/239051)

13. VIII 1952 – 2017.
Био си велика легенда.
Легенде никад не умиру. Живећеш вечно у
мом срцу и мојим мислима. Нека те анђели
чувају.
Воли те твој син
МИЛОШ
(61/139166)

Последњи поздрав

16. марта 2017, у 95. години преминуо је

ШКИБИ
ДРАГОСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
БАТА МАЈОР

Твоји другари из младости: МАКС, ЈЕЦА, МИЋА ТРУЦА,
МИЛЕНА, БАТА, СЛАВИЦА, СИЛВИЈА, СТОЈАНКА, ЈАГОДА,
ЖМИГИ, КЕСА …

ПАЈА КОЗЛИНА

(48/

1923–2017.
Ожалошћени: ћерка ЉУБОМИРА, зет
МИРОСЛАВ, породице ТРЊАНАЦ, МИТРОВИЋ,
ПАРЕЖАНИН и остала родбина и пријатељи

напустио нас је 11. априла и оставио у дубокој жалости.
С љубављу и тугом сестра БОРИСЛАВА
и сестрић СТАНИСЛАВ

11. априла, у 69. години
престало је да куца велико и племенито срце
наше вољене

Последњи поздрав

(20/239050)
(70/239202)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ
ШКРБИЋУ

Последњи поздрав другу

ДРАГАНУ
ШКРБИЋУ
ШКИБИ

од породице ТРИВИЋ

Увек ћемо мислити на
тебе.
Од генерације 1952.

(25/234060)

(24/239058

Тужни смо, напустио нас је

БОЖАНЕ
КОСАНОВИЋ

ОЛИВЕРИ ДАБИЋ

1948–2017.

ДРАГОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ
БАТА МАЈОР
Пријатељи, другови и особље
из „Жутог Лимана”

од колега из пројектног бироа „МС 1990”

(11/239019)

(119/и)

Ожалошћени: супруг
ЗЛАТКО, ћерке
СУЗАНА и МАЈА, унуке
ВЛАДАНА и НЕВЕНА
и сестрић СТРАХИЊА
(111/239280)
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С поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

19. априла 2017. прошло је четрдесет дана откада није с нама мој
драги Јовиша

ЂОРЂА КЕРЕБИЋА

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ

админ. радник у пензији

1949–2017.
Бескрајно хвала за љубав, пажњу, топлину, знање и доброту које си
ми несебично пружио и које не могу да заборавим док постојим.
Твоја супруга СНЕЖАНА

МИЛАН ПИЛИПОВИЋ
1934–2017.
преминуо је 13. априла 2017.

Колектив Опште болнице Панчево

Сахрана је обављена 17. априла 2017, на
Новом гробљу. С љубављу ћемо чувати
успомену на њега.
Његови: супруга СТОЈАНКА, ћерке
МИЛКА и ТАТЈАНА, унук НИКОЛА,
унука ЈЕЛЕНА, зетови ПРЕДРАГ
и СИНИША

(120/ф)

(44/239094)

С тугом се опраштамо од нашег пријатеља

Осмогодишњи помен

(53/239122)

ЂОРЂА КЕРЕБИЋА

МИЛАН
ПИЛИПОВИЋ
Последњи поздрав деди
Милану од МАРКА
и ДАНКА и њихових
родитеља
(45/239099)

МИЛКА
РАДМАНОВИЋ
Последњи поздрав
поштованој
комшиници од станара
у Улици Браће
Јовановић 16-а

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ ЈЕЛА

Остаћеш заувек у нашем сећању, са искреном
тугом и жалошћу за тобом и нашим пријатељством.
Последњи поздрав од прије МИЛИЦЕ,
пријатеља ДЕЈАНА и ДРАГИШЕ с породицом

Осам година сваког дана непрестано си у нашим срцима и мислима.
Твоји: ЉУБО и ЈОВАН
(31/239074)

(82/239229)

Поштованом

23. априла 2017. навршава се тужних четрдесет
дана откад нас је напустила наша мила мајка, бака и прабаба

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

(105/239267)

Драга наша

ЂОРЂУ КЕРЕБИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
БРАНКО ЈОЦИЋ с породицом
(22/239055)

ТОЈА ЦВИЈИЋ
Много нам недостајеш.
Твоји: син ДРАГАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицама

Наш драги

МИЛКА РАДМАНОВИЋ

(71/239212)

1936–2017.

ЗОРА
ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Мунић
12. IV 2012 – 12. IV 2017.
Тугују за њом њене
тетке и ујаци
( 40/239089)

Хвала ти за све. Остаћеш заувек у нашим срцима.
С љубављу твоји: унуци МИЛАН и ВЛАДИМИР
и снаја ВЕСНА
(93/239245)

Наш драги тата

БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ
изненада је преминуо, у 83. години живота
Обичан а тако посебан. Несебичан, пун љубави и
стрпљења!
Живеће заувек у нашим срцима и мислима.
Захвалне ћерке НЕНА, ЗОРИЦА и ВЕСНА
с породицама

БОГДАН
АЛЕКСИЋ
доктор ветерине
1936–2017.
преминуо је 14. априла
2017.
Сахрана је обављена 15.
априла 2017, на гробљу
у Долову.
Са вечитом тугом
у срцу опраштају се:
супруга ЗОРИЦА, ћерка
ЈАСМИНА, унуци
ВУКАШИН
и БОГДАНА, зет ГОРАН
и остала родбина
и пријатељи
(42/239091)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН
ЧУБРИЋ
Година за годином одлази, али сећање за тобом не пролази, увек
вољен, никад незаборављен.

22. априла навршиће се четири тужне године откад није с нама наша вољена

МАРИЈА
ДАБИЋ

ЗЛАТА ЈОВАНОВИЋ
1937–2013.

Твоји: ћерка
ДУШАНКА, унук
МИЛАН с породицом
и унука НАТАША
с породицом

СЕЋАЊЕ

Много недостајеш твојима.
Супруг РАДОВАН, унука САЊА и МАЈА
с породицом
(4/238449)

23. IV 2011–23. IV 2017.
Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА и унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР
(124/239314)

(137/239357)

23. априла 2017. године навршавају се четири
године од болног растанка са вољеним

(131/239330)

26. априла навршава се шест тужних месеци откад нас је напустила наша вољена супруга, мајка
и бака

Напустио нас је кум и пријатељ

КОСТА
УВАЛИН

МАКСИМ
СТОЈКОВ

Породица УВАЛИН

2013–2017.
Оставио си траг који се не брише, доброту и плементиост која се не заборавља, љубав која је вечно присутна и тугу која не пролази.
Супруга ЈЕЛИЦА, син ЗОРАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицом

(94/239250)

(36/239083)

21. IV 1996 – 21. IV 2017.

Драги куме, недостајаће нам твоја доброта и пријатељство.
ДРАГАНА ДЕАНОВИЋ с породицом
(17/239031)

МИЛАНОМ ЈОЈКИЋЕМ

Увек си с нама, у нашим
срцима.

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ
Поносни смо на Тебе и Твој частан живот. Захвални за све.
Твоји најмилији: супруг ЖИВКО, ћерке
АЛЕКСАНДРА и ВИОЛЕТА с породицом
(117/239288)

Петак, 21. април 2017.
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Сећање на мога деду, баку и родитеље

МАРЈАНОВИЋ

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

1990–2017.

1990–2017.

Не може време, ни сва сила да одузму љубав коју смо имали, нема тог лека који ће
да те отера у заборав. Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи.
С љубављу и поштовањем твоја супруга
ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

ЖИВА

Верујемо да си само отишао на неко лепше, мирније место.
Био си велики човек за све нас, оставио
неизбрисив траг, успомене које не бледе,
доброту која се не заборавља.

и

ДВОРНИЧИЋ

ЈЕЛЕНА

МАТЕ

1901–1975.
1912–1978.
1922–1977.
1930–2007.
Хвала Вам за сву љубав, бригу, изузетну доброту и поштење које
сте нам даровали.
Ваш унук и син ДРАГАН ДВОРНИЧИЋ с породицом
(80/239220)

Твој кум ПРЛЕ и другар КОРИДА
(134/4709)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

1990–2017.
Навршава се четрдесет дана откако си нас напустио, а тугу у нашим срцима не може време да
избрише, јер увек си био део нашег живота и
вечно ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: отац САША, мајка ВЕРИЦА,
сестра МАРИЈА и баба СТАНКА

АНГЕЛИНА

Чуваћемо те од заборава док смо живи.

(96/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

и

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

1990–2017.
Време пролази, туга остаје, срце воли, бол не
престаје. Душа плаче, сећања не бледе, у мислима слике подсећају на тебе.
Сваки поглед у небо прича је за себе, у вечности
твојој поносни на тебе. Са нама заувек у срцима
нашим, са твојим осмехом и болом нашим.
Од брата БАНЕТА и ЈЕЛЕНЕ

Бојане, нек те чувају
анђели.
Од деде
ТОНЕТА

(103/239260)

(101/239261)

Знам да сада само спаваш, али доћи ће дан да будемо опет заједно одавде до вечности, где стално Сунце сја, заувек само ти и ја.
Твоја вољена ЈАСМИНА

(102/239260)

(97/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ
Драги наш

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје колеге: СЛАВЕ, ЗИКА, БОКИ и МИША
(132/239337)

Време пролази, али ти
заувек остајеш у нама,
наш добри анђеле.

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

Зете, никада те нећемо
заборавити.
Чуваћемо те заувек у
нашим срцима.
Твоја ташта, таст
и шурак

С поносом ћемо те помињати, по добру памтити и увек волети.
Породице
ЈАКИМОВСКИ,
ПЕТКОВСКИ
и ГОЛУБОВИЋ

(99/239261)

(108/4709)

С великом тугом тетка
РАЈНА с породицом
(109/4709)

ДРАГОЉУБ
ФИЛИПОВИЋ – ФИЋА
Прошло је 35 година откако смо матурирали и ове године смо опет заједно. Ти си
у свакој нашој причи и сваком нашем сећању. Био си део наше младости и у њој
ћеш остати заувек.
Твоји информатичари, гимназија
„Урош Предић” генерација 80/82.
(121/239306)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА
Бојане, нек те чувају анђели.
Од тече ДРАГАНА,
тетке САЊЕ, сестре
ДРАГАНЕ и АЊЕ
(100/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА
Драги Боки, прошло је
четрдесет дана откада
си отишао, а ми и даље
не можемо да верујемо
да те нема.
Носићемо заувек
у срцима сећање
на најдражег зета,
пашу и течу
(98/239261)

Четрдесетодневни помен

И после петнаест година је у мислима с нама

БОЈАН ГОСТИЋ
Никада те нећу заборавити.
Увек ћеш ми бити у срцу и мислима.
Твој друг и кум СЛАВЕ
(133/239337)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

Четрдесетодневни помен куму

Драги наш Боки, нека
те анђели чувају.
МИЛОВАН, ЉИЉА и
МИЛИЦА
(107/4709)

У суботу, 22. априла 2017.
дајемо шестомесечни помен нашој драгој

МАРКО ГРЕГОВИЋ

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

БОЈАНУ
Поносни смо што смо те
имали, а тужни што смо
те изгубили.
Кум БОШИ
с породицом

Прошло је четрдесет
дана откада ниси с нама. Време није учинило
своје. Патња, бол и туга
остају у нама.
БАНЕ, МИЋА,
СЛАВИЦА и МАЈА

(110239278)

(139/4709)

проф. математике
2002–2017.

Сећање на родитеље

Прошла је двадесет једна година откада је умрла моја
мајка

СПИШЈАК
ЦИЦА, ЗОРАН и МИЛИЦА
(85/239037)

ЗЛАТИ
ВУЈОВИЋ
МАРИА

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

АДАМ

1927–2002.
1925–2007.
Синови ЈОЗЕФ, ЈАНО и МИША с породицама
(13/239022)

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

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Почивај у миру.
Твој син МИЉАН
и ОЛИВЕРА
(56/239148)

АНЂЕЛКА ПОПОВ
С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(69/239138)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Четири тужне године без мог пријатеља

Мом једином сину...

ЂУКА САНАДЕР
2013–2017.
Живиш у нашим срцима.
Чувамо те од заборава.
БАТА, МИЋА, чика БОЛЕ и тетка ВЕРА

ЂУКЕ САНАДЕРА

(23/239057)

2013–2017.

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2017.
Сине мој, у овом граду све ме подсећа на тебе – улице, пријатељи,
звук bmw-a, трагови твојих стопала које само ја видим...
Како да живим без тебе, без твог осмеха. Како да попуним празнину?
За мене без тебе ништа и ничег нема, само пустош и неизмерна туга.
Боли ме што ниси успео досањати своје снове, много боли...
Знаш колико те волим, али колико недостајеш никад нећеш сазнати.
Успомене на твој лик чуваће увек твоја мама

И даље си ту, и заувек ћеш бити...

Наш драги

Воли те твој брат КРЛЕ
(65/239183)

24. априла је четири године како је мој живот стао

ЂУКА
САНАДЕР

(32/239075)

У суботу, 22. априла 2017, у 10.30, на Католичком гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци и супрузи

МАРИЈА
ДУНДОВИЋ
КИШ

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.
Година прође, година дуга, у срцима нашим вечна је туга. Оста на срцу болна рана, а тек је прошло годину дана.
Вечно ћеш живети у срцима твог сина
јединца МИОДРАГА
и супруга ИШТВАНА твог ПИЛЕТА

ЂУКА
САНАДЕР

ЂУКА
САНАДЕР

24. IV 2013 – 24. IV 2017.

2013–2017.
Сине мој, Оки је умро за
Бебом од туге, а ја ћу за
тобом.
Воли те твој тата и баба
ЕВИЦА

Све прошле године и
време не могу избрисати сећање на тебе.
Нећемо те заборавити.
Тетка ЗАГА и НЕША

(59/239162)

(35/239077)

29. IV 2016 – 29. IV 2017.
Кумо моја, с љубављу
коју смрт не прекида и
тугом коју време не лечи, док живим чуваћу те
од заборава.
Кума МИКА

ПАНЧЕВАЦ

Година прође, дан никада

телефон:

23. априла је тринаест тужних година откако није с нама наша вољена

СТАНА ЛЕПЕДАТ
(67/4709)

25. априла 2017. је четрдесет дана откако је
преминуо наш драги

22. априла 2017. године
навршава се пет тужних
година откако није с нама

СЛОБОДАН
ЂОКОВИЋ

ЗОРКА
ХЛЕБЈАН БЕЛА

ДИМИТРИЈЕ
МРВАЉЕВИЋ
МРЦИ МИЛЕ
2016–2017.
Мојој сестрици с љубављу коју смрт не прекида
и бескрајном тугом коју време не лечи.
Твоја сеја ГОГА, сестрић ГОРАН са МИОМ
и AMY, сестричина КАТАРИНА и ЈУРГЕН,
сестричина ВАЛЕРИЈА и НИКО
(74/239215)

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

22. априла, у 11.30, даваћемо годишњи помен
вољеном супругу и оцу.
Супруга СЛАВИЦА, син
СТЕФАН, ћерке
МИЉАНА, ЈОВАНА
и НЕВЕНА
(81/239225)

2016–2017.

Твоја СИЛВИА
(75/239215)

Годишњи помен сестри

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ
2016–2017.
Не постоји то време које ће ублажити моју бол и
тугу. Чувам те у срцу.
Твоја мајка ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
(76/239217)

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

1942–2012.
Срећни и захвални што
смо те имали, а сада тужни јер нам много недостајеш.

Драги наш

Годишњи помен мојој ћерки

СРЕЋКО
ИЛИНЧИЋ

Твој син МИРОСЛАВ
и унука КРИСТИНА

(62/239176)

(57/239154)

25. априла, у 11 сати, на
Новом гробљу дајемо
четрдесет тужних дана
нашој драгој

1946–2008.
Прошло је дугих девет
година и никако да се
навикнемо да те нема.
Супруга ДРАГИЦА, син
СЛОБОДАН и кћерка
ИВАНА

ВЕРА
НИКОЛИЋ
МАЈА

(118/239293)

IN MEMORIAM
20. априла 2017. навршавају се четири године од смрти нашег драгог

Петнаест година ниси с
нама

МАЈИ ВЕРИ

Твој брат МИОДРАГ ДУНДОВИЋ с породицом
(77/239217)

Позивам све који је знају.
Мајо моја, под старе црне дане, оставила си ме
да тугујем док сам жива.

ДИМИТРИЈА ВУКАЈЛОВИЋА
дипл. правника
Породица
(2/238937)

ВИДОЈЕ ЗУБОВИЋ
Твоја породица
(135/239347)

Поносни смо што смо
Те имали такву каква си
била – у свему јединствену и непоновљиву.

МИРА, СЕНКА, МАКИ
и НИКОЛАЈ

2016–2017.

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

(34/239076)

Њени: МИЛИЦА, САЊА, ДУШАН и МИЛАН

Годишњи помен

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Ни време које је прошло, ни време које ће
проћи не може те избрисати из мог срца.
Твоја МАЈА

(33/239075

013/301-150

Годишњи помен мојој никад незаборављеној баба

Док је нас биће и тебе.

24. IV 2013 – 24. IV 2017.

(73/239216)

(72/239215)

Волим те на небу као и на земљи.

24. IV 2013 – 24. IV 2017.
Бол са којом живимо
колика је, то само ми
знамо.
Воле те твоји: бака
ВИДА, тетка МИРА,
брат ЈОВАН и сестра
СЛАЂАНА

ЂУКА
САНАДЕР

Твоја мајка ЖИВАНА
(49/239117)

Четрдесет дана није са
нама наша драга Маја.
Мајо, недостаје нам
твоја шала, твој драги
осмех. Нека те анђели
чувају.
Твој кум ГОРАН
(50/239018)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 21. април 2017.

У суботу, 22. априла, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, одржаћемо годишњи
помен нашем

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

24. априла 2017. године навршава се шест
тужних година откада није више с нама
наша вољена мајка, супруга и бака
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19. април 2016. године,
тужан дан, изгубила сам

МИРУ ПОБРУ

ПАВЛУ АБРАМОВИЋУ

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

1955–2016.
Време које је прошло није ублажило тугу
и празнину у нашим срцима.
Вечно ћемо те волети и памтити.
Твоје ћерке: МАЈА и САЊА, зет НИКОЛА,
унука НИКА, брат ЗЛАТКО с породицом
и таст РАДОВАН

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

(3/238943)

Моју драгу пријатељицу
из Беле Цркве, као пензионер живела је у Панчеву, где смо провеле
најлепше пензионерске
дане. Никад незаборављена.
Твоја НЕГИЦА
(19/239037)

(5/238994)

СЕЋАЊЕ

24. априла 2017. године навршава се шест месеци од смрти нашег вољеног супруга, тате и деке

НИКОЛА КРНЕТА

У суботу, 22. априла
2017, у 11.30, на Католичком гробљу дајемо
шестомесечни помен
нашој вољеној

ЈУГОСЛАВ АТАНАЦКОВИЋ
ЈУГА БАКИН
26. III 1960 – 18. IV 2013.
Како године пролазе, не јењавају туге, море суза исплакасмо без нашег Југе.
Срца бол болују и увек ће тако, само речи
хвале знамо рећи ће свако. Пронашао си
светло у тунелу на крају, и најлепши си
анђео тамо горе у рају.
Заувек у срцима: супруга РАДИЦА, ћерке
МИРЈАНА и МАРИЈАНА с породицама

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА

Прошле су четири тужне године без тебе, али
твоју љубав, пожртвованост и доброту никада
нећемо заборавити.
Твоји најмилији

1938–2016.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од времена и заборава.
Твоје: супруга ДЕСАНКА, ћерка ВЕСНА и унука
АЛЕКСАНДРА

(30/239070)

(41/239090)

(43/239092)

ЗОРИЦИ
НЕСТОРОВ

СЕЋАЊЕ

У петак, 21. априла 2017,
у 11 сати, на Католичком гробљу дајемо годишњи помен драгом супругу, течи и пријатељу

Твоји најмилији
(18/239034)

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БОГОЉУБ ЈОВАНОВ
1948–2007.
Прошло је десет година од преране смрти нашег
вољеног Богољуба Јованова.
Породица ЈОВАНОВ
(54/239135)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
20. априла се навршава
двадесет година од смрти нашег драгог

ФИЛИП
МАРКОВИЋ

ЖИВКА
ЈОВЧИЋА

1991–2017.
Заборав не постоји.
И даље недостајеш.
ЗЛАТА, БРАНКО
и ДУШКО с породицама
(28/239065)

1997–2017.
Твоји: супруга СМИЉА,
синови ДЕЈАН и ПЕЂА,
сестре НАДА и ПРОДАНА
с породицама

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА
СТОЈКОВИЋ

ТЕРЕЗИЈА
КОВАЧ

19. IV 2015 – 19. IV 2017.

1930–2016.

Чувамо је у нашим срцима.
Ћерке МИЛКА
и ДИВНА с породицама

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ТЕРУШКА
и БОРА с децом

(37/239085)

(26/239063)

У суботу, 22. априла даваћемо шестомесечни
помен нашем драгом

ЧЕДОМИРУ
МАЛИМАРКОВУ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

У суботу, 29. априла, у
11 сати, на Новом гробљу обележићемо шестомесечни помен

1938–2009.
Без тебе је свуда бол и
тишина, а у нашим домовима велика празнина.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама

КРСТЕ
ПЕТРЕСКИ

1942–2016.

Оставио си доброту која
се не заборавља и тугу
која не пролази.

1949–2016.
Од породице
ПЕТРЕСКИ, ЈЕВТИЋ
и ПЕТРОВСКИ

Супруга ВЕРА
(14/239022)

(47/239106)

Шест тужних година откако није с нама

ЗЛАТА
ПАВЛОВСКИ

2013–2017.

Твоји најмилији

22. IV 2011 – 22. IV 2017.
С поносом те спомињемо, с љубављу те чувамо
у срцима.
Твоји најмилији

(66/239193)

(7/239014)

(68/239196)

СЛОБОДАНУ
ЂАЈИЋУ

(52/239124)

КОСТА
ЊАМЦУЉ
Много нам недостајеш.

ЉУБИНКА
ДОШЉА

ЉУБИЦА
БЈЕЛАНОВИЋ
20. IV 2012 – 20. IV 2017.
Много је разлога да те
вечно памтимо, с поносом и захвланошћу помињемо и чувамо од заборава.
Твој супруг МИЛАН,
син РАДОШ и ћерка
РАДА с породицама

СЛОБОДАН
ЂАЈИЋ

(8/239015)

Прошла је једна година
без нашег великог пријатеља.
Увек у сећању наш теча.
НЕЂА и АЦА
(15/239024)

(27/239064)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОМИРОВИЋ

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВСКИ

САВОТИЈЕ
1999–2017.
Бол за вама никад не престаје.

МАКСИЈАНА
2011–2017.
ВУЛЕ и ЗЛАТА
(64/239181)

ПЕТАР РАДАНОВ
24. IV 2014 – 24. IV 2017.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруга ЦИЦА и ћерка ЗОРИЦА
(55/239138)

ЈОВАН
С. МАРКОВ
2002–2017.
Породица
(63/239196)

24. IV 2001 – 2017.
Време не доноси заборав. Туга у срцу остаје,
мили наш.
Анђели нека те чувају.
Породица
ДИМИТРИЈЕВСКИ

Вољени не умиру.
БУБА и НАДА

(1/2138657)

(6/238498)

ЂОРЂЕ БОЖИЋ
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На основу закључка о уновчењу целокупне имовине стечајног дужника, који је донео стечајни судија 21. 10.
2008. године, Ст. бр.7/2010, а у складу са Законом о стечајном поступку („Сл. гл.РС” број 84/2004) и Националним
стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног, стечајни управник
стечајног дужника
ДОО „МАЛОПРОДАЈА” у стечају из Панчева, Ул. Змај Јовина 26-а

ОГЛАШАВА
продају имовине јавним прикупљањем понуда
Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

Пословни простор бр.3 - локал, укупне
нето површине 119,14м², од чега у приземљу 64,49 м² и подруму 54,65м²,
стамбене зграде за колективно становање бр.1 (По+Пр+8+Пк) изграђене на
КП.2804/1 (03а,50м²) КО.Панчево у
Панчеву, ул. Ослобођења бр.23, све уписано у лист непокретноскти бр.16429 КО
Панчево и покретне имовине - инвентара

5.984.462,00

1.196.892,00

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене
вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност
одбора поверилаца.
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси стечајног управника у Панчеву, Котеж Ивана Милутиновића 2, сваког
радног дана у периоду од 9 до 14 сати, уз обавезну најаву. Рок за откуп продајне документације је 16. 05. 2017. године;
2. уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа) на текући рачун стечајног дужника бр:
355–0003200052116-31, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 16. 05. 2017.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично
стечајном управнику, најкасније 16. 05. 2017. године до 15 сати.У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 22. 06. 2017.
године.
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 14 сати а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног
управника).
Затворене понуде достављају се на адресу стечајног управника. Крајњи рок за достављање понуда је 22.
05. 2017. године до 10.45 .
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком „Понуда” на коверти, називом стечајног дужника, а које пристигну на назначену адресу до назначеног
времена.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 22. 05. 2017. године у 11 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција „ГМГ”, Панчево, Котеж, Ивана Милутиновића 2, у присуству комисије за
отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2. отвара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности
предмета продаје,
6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом,
исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, након чега ће му бити враћена гаранција.
Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.
Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана закључивања купопродајног уговора у законом прописаној форми.
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна
дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
– не потпише купопродајни уговор у форми одређеној законом, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.
Порези и трошкови реализације купопродаје у целости падају на терет купца.
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009),
услови и рокови закључења јавнобележничког записа биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
Oвлашћено лице: Глигорић Мирослав, стечајни управник, контакт телефон: 013/353-832 или 063/868-30-68.

На основу чл. 57 ст. 1 тачка 6 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр.72/09, 52/2011, 55/2013) и на основу
чл. 44 ст. 1 тачка 17
Статута Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Панчево, те у складу са чл.
59 ст. 2
и ст.5 Закона о основама система образовања и васпитања и на основу чл. 55
Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Панчево те на основу чл. 57-60
Статута
Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Панчево, и на основу чл. 63 – чл. 66
Статута
школе „Јосиф Панчић” Панчево, Школски одбор Пољопривредне
школе „Јосиф Панчић” Панчево, на ХХХХ седници, одржаној дана
28. 03. 2017. године је донео одлуку и овим путем

ОГЛАШАВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
на мандатни период од четири године
На наведени конкурс за радно место директора школе
може да конкурише лице које испуњава следеће услове, у складу са чл. 59
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.72/09, 52/2011, 55/2013) и на основу чл. 59 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са чл. 55 Статута Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”, Панчево и то:
1) поседовање одговарајућег високог образовања (прописаног чланом 8.
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања) за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
2) испуњеност услова за пријем у радни однос у установи за образовање и
васпитање (прописаних чланом 120. Закона о основама система образовања
и васпитања) – тј.:
а) поседовање одговарајућег образовања
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима
в) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
г) да има држављанство Републике Србије
д) да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи
(знање српског језика)
Доказе под а и г учесник конкурса подноси уз пријаву на конкурс, а доказ под
б се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ под в прибавља установа.
3) најмање пет година рада у установи за образовање и васпитање, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
4) поседовање дозволе за рад - стручног испита или испита за лиценцу
5) обуку и положен испит за директора установе;
Учесник конкурса који нема положен испит за директора школе,уколико
буде изабран по конкурсу за директора, биће дужан да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност.
Директор који не положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, престаје му дужност директора.
Уз пријаву на конкурс учесник конкурса треба да поднесе:
1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених);
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
3) доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у Школи
(доставити оверену фотокопију дипломе као доказ о знању српског језика,
или уколико кандидат није завршио образовање у Републици Србији доказује знање српског језика уверењем са факултета о положеном испиту –српски
језик);
4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу;
5) потврду о радном стажу у области образовања и васпитања;
6) радну биографију;
7) оквирни план рада за време мандата;
8) доказе о поседовању организационих способности (факултативно).
Потписане пријаве на конкурс са прилозима се подносе непосредно
Школи или препорученом пошиљком на адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” Панчево, Новосељански пут бр. 31 - са назнаком за конкурс.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Доношење одлуке по Конкурсу ће се спровести у складу са законом и роковима предвиђеним Статутом школе.
Лице за додатне информације у вези Конкурса: Милена Растовић, секретар, на телефон: 013/219-00-23.
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У ПОСЕТИ ПАНЧЕВАЧКОМ ШАХ КЛУБУ

ГЛИГИНА ЗАОСТАВШТИНА ВЕЛИКА ОБАВЕЗА ЗА ЦЕО ГРАД
Можда највећу почаст од свих
колектива у нашем граду има
овдашњи шаховски клуб.
Наиме, од 2012. године он
сасвим оправдано носи име
нашег најчувенијег велемајстора Светозара Глигорића
Глиге, једног од најзнаменитијих светских мајстора древне игре на 64 поља.
Тако нешто нимало није
случајно, будући да је неколико деценија он био најдражи
гост наших суграђана и истинских заљубљеника у најмисаонији спорт на свету.
Председник Шах клуба „Светозар Глигорић Глига” Миладин Митровић ову интересантну причу почиње речима
да је чувени српски и југословенски велемајстор годинама
помагао Панчевцима при организацији великих турнира,
на којима су учествовала и таква велика имена као што су
Бронштајн, Гелер, Трингол,
Иван Соколов...
Сарадња Глиге и Панчеваца
била је изузетна, поред осталог и због пријатељства које је
легендарни ас неговао према
неким суграђанима, пре свега
према поменутом Митровићу.
– С обзиром на то да није
имао деце, он је одавно одлучио да сву богату заоставштину

завешта панчевачком шаховском клубу, јер је још за живота говорио како ће све што је
остало иза њега овде најбоље
бити сачувано. Морам истаћи
да је поред свег врхунског шаховског умећа и дванаест
освојених олимпијских медаља, Глигорић био веома бери-

ћетан и на многим другим пољима – говорио је десет страних језика, написао тридесетак књига, одлично играо тенис и фудбал, радио као врхунски новинар НИН-а, а пред
крај живота почео је да се бави
и музиком, па је чак и издао
CD – наводи Митровић.
Најстарији у земљи
Панчевачки шаховски клуб
носи Глигино име од пре пет
година, када је направљена и

педесетих година добио име
„Иван Курјачки”.
Дакле, од 2012. године на
улазним вратима просторија
шах клуба у Улици Вука Караџића стоји табла „Светозар
Глигорић Глига”. Унутра се налази неколико одаја; поред поменуте спомен-собе, ту је и сала
у којој се одржавају турнири,
па пријемна соба и канцеларија. О свему, поред Митровића,
највише брине потпредседник
клуба Константин Орлов. Он се
присећа и светле прошлости
када је шах био много више цењен, а ни резултати нису изостајали – Панчевци су девет
пута били у финалу купа и стабилан друголигаш у време бивше Југославије.
– С променом имена, последњих година смо, након

вишегодишњег таворења у нижим ранговима, прескочили
неколико нивоа и постали стабилни прволигаш. Вреди споменути да смо у две године

сандра Милутинов и Андријана Јанковић, као и још неколико млађих девојчица из
стрелиштанског погона – истиче Орлов.
Свеукупно је педесетак чланова, петнаестак сениорских
играча, а перјанице су Далибор

поменута спомен-соба, али он
је заправо основан још 1920.
године. Као такав, најстарији
је у Југославији, старији чак и
од самог шаховског савеза,
формираног годину дана касније. Панчевачки клуб је потом променио неколико назива – „Слога”, „Динамо”, да би

Не купуј – удоми!

Како помоћи напуштеним животињама?

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Друштво пријатеља животиња „Љубимци” је у сарадњи
с Предшколском установом
„Дечја радост” поводом Светског дана напуштених животиња започело серију предавања за малишане у панчевач ким вр ти ћи ма. Нај мла ђим суграђанима на овај начин биће приближени проблеми напуштених животиња
и њихов однос према људима
у различитим ситуацијама, и
то уз помоћ специјалног програ ма „Пла ви пас”. На кон
едукације предшколци ће добити задатак да нацртају рад
на тему напуштених градских
паса и мачака: „Напуштенац –
мој друг и комшија”. Ликовни

Стојановић, као и интернационални и ФИДЕ мајстори, све
сама браћа – Орлов, Костић,
Андријевић...
У ишчекивању правог потеза
Када се крочи у просторије у
Улици Вука Караџића 4, осети
се дух прохујалих дана – и у
позитивном смислу, нарочито
када се баци поглед на фотографије које говоре у прилог
богатој историји, али, нажалост, и у негативном погледу,
с обзиром на то да се прилично осећа мемла.
Међутим, Глигорићева заоставштина је нешто што нико
у свету нема, а жеља ових људи је да ту причу доведу на неки виши ниво како би је учинили неупоредиво атрактивнијом за љубитеље шаха са
свих страна света.
На несрећу, мало је слуха за
идеје ових племенитих ентузијаста који се једва довијају
да некако плате струју, воду и
грејање. Шта рећи кад су као
прволигаши од Града добили
само деведесет хиљада динара, што није довољно ни за регистрацију.
Очигледно да је шах у нашем
граду стављен под слово Ш, иако овај спорт, поред светле
историје, краси и масовност.
Крајње је време да неко
упре прстом у главу, дубоко се
замисли и повуче један визионарски потез...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

НОВЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

Прошле недеље обележен је
Светски дан напуштених животиња, што је уједно била и
прилика да им се посвети посебна пажња. Званичан датум
обележавања, 4. април, установљен је као дан када би се
требало сетити свих оних малих бића која свакодневно
проводе живот на улицама у
потрази за храном, водом,
склоништем и малом пажњом
пролазника и старатеља.
Према неким статистикама,
чак 75 одсто укупне популације паса и мачака у свету нема дом, а на Старом континенту проблем напуштања
животиња најизраженији је
баш у југоисточној Европи.
Најважнији разлог за то је
неодговорно власништво и
управо против тога се боре
бројне организације, институције и појединци, инсистирајући пре свега на неким од
главних постулата одговорног
власништва, као што су чиповање, вакцинисање и стерилизација.

имали два омладинска првака: браћу Ратковић – Милоја и
Милована, као и најперспективнијег дечака у Србији –
Марка Милановића, троструког првака земље, а другог у
Европи. Обавеза нам је да као
прволигаши негујемо и женску екипу, омладински шах, а
у том погледу највише сарађујемо са Основном школом
„Мика Антић”. Ту су и две
младе Брестовчанке – Алек-

радови ће по завршетку свих
едукативно-креативних ради-

оница бити изложени у одабраном јавном простору, а
отварање изложбе ће својим
кон цер том улеп ша ти ђа ци
средње музичке школе „Јован
Бандур” из Панчева.
На пр ве две ра ди о ни це
преко сто педесет малишана
упознало се с понашањем паса и мачака, као и с проблемима који се могу јавити у
интеракцији с напуштеним
животињама. До завршетка
свих радионица, тачније до
краја месеца, планирано је да
се у овај пројекат укључи десет вртића и да се на тај начин едукује преко шестсто
малишана.

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.

Џесика
Неко је сигурно срео ову
градску паметницу уколико је шетао градским
кејом или посетио другу
обалу Тамиша.
Добар чувар, лајавица
и веома привржена и
одана, желела би да се скраси у нечијем дворишту, где би могла безбрижно да трчкара и буде своја на своме.
Сада је вакцинисана, микрочипована и стерилисана, па
уколико неко жели да удоми баш њу, може позвати Јадранку, њену хранитељку, на број телефона 062/134-76-39.

Маргићани
Наш суграђанин пронашао је у насељу Маргита
пре више од месец дана
дванаест одбачених штенаца и решио да им помогне и да их смести на
сигурна места.
Њих осморо пронашло
је нови дом, тако да су
остала још четири штенета (два мушка и два женска), који и
даље траже уточиште.
Весели су и разиграни и биће средњег раста, а уколико неко жели да их удоми, треба да позове 066/133-766.

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

ЗВЕЗДА „ПАДАЛИЦА” НА МИСИ
„Дизелка” на
победничком
колосеку
Динаму 1945 бодови
из Банатског
Карловца
ПИОНИРКЕ ОДБОЈКЕ 013 ОПЕТ ОДУШЕВИЛЕ

БРОНЗА НА ТУРНИРУ ГРАДОВА
Пионирска селекција Одбојке 013 наставила је да одушевљава љубитеље спорта у нашем граду. Девојчице које
предводе тренери Владимир
Јованчић и Дубравка Флора
оствариле су историјски
успех прошлог викенда.
После убедљиве сезоне на
регионалном нивоу такмичења и освојене златне медаље
одличне пионирке Одбојке
013 учествовале су од 13. до
15. априла на најпрестижнијем такмичењу за пионирке у
Србији које се већ деценијама
одржава у Обреновцу. На овогодишњем турниру учествовало је 28 екипа из целе Србије,
а у тако јакој конкуренцији
панчевачке пионирке су осво-

јиле бронзано одличје, што је
уједно и прва медаља на овом
турниру за наш град!
Велики успех су оствариле:
Александра Крстић, Милица
Стојић, Тамара Радованов,
Невена Панић, Теодора Минић, Софија Ашанин, Маша
Косановић, Анђела Вујанић,
Даница Добросављевић, Теодора Ћириковачки, Александра Гаћеша, Невена Златковић, Теодора Бисак, Лана
Бендић, Николина Весковић
и Тамара Крачун.
Девојке су у Обреновцу
предводили Дубравка Флора
и Александар Гаврилов, с обзиром на то да је први тренер
Владимир Јованчић у болници и да чека операцију.

КАДЕТСКА СЕЛЕКЦИЈА ФК-а ДИНАМО 1945

ДЕЧАЦИ КОЈИ ОБЕЋАВАЈУ
Млади фудбалери Динама
1945, дечаци рођени 2000. и
2001. године, које с много
успеха предводи тренер Кристијан Стојанов, показали су и
у овој сезони да имају много
талента и да представљају будућност панчевачког фудбала.

Кадети „брзог воза” успели
су да се квалификују за плеј-оф
Квалитетне лиге Војводине, и
то као прваци групе „Банат”.
Поред њих, на ово престижно
надметање пласирали су се и
Раднички из Зрењанина, Борац и Војводина из Новог Сада,

суботички Спартак и ТСЦ из
Бачке Тополе.
– Момци су одлични. Вредно тренирају, талентовани су,
па су и заслужили да играју у
плеј-офу. Заиста је сјајна генерација, два играча су прошла
припреме и с првим тимом, а
сигуран сам да ће их бити још.
Ако будемо трећи на крају, иза
Војводине и Спартака, пласираћемо се и у Квалитетну лиге
Србије, у којој ћемо одмеравати снаге и с Црвеном звездом,
Партизаном... – рекао је Кристијан Стојанов, тренер кадета
Динама 1945.
Велики успех остварили су:
Андрејић, Милојевић, Перић,
Николић, Николајев, Живаљевић, Стојанов, Танасковић,
Деранић, Младеновић, Грујичић, Шаренац, Савин, Јанковић, Граовац, Зулфић, Котрља и Митровић.
У првом колу плеј-офа Динамо 1945 савладао је Борац
у Новом Саду са 2:1, а прошлог викенда пред талентованим Панчевцима оружје је
морао да положи и Раднички
(1:0). Сада је на реду дерби с
Војводином у Новом Саду.

МЕДАЉЕ ЗА МАЛЕ БРЕСТОВЧАНЕ

ШАБАЧКИ ПОБЕДНИК

Брестовачки Карате клуб Кумите 013 учествовао је недавно на турниру „Шабачки победник”, на којем је остварио
запажене резултате.
Златну медаљу у катама
освојио је Матеја Цветковић, а

сребрна одличја су заслужили:
Џенан Тахировић, Лука Крстић, Вукашин Антонијевић и
Вуксан Костић. Бронзе су зарадили: Кенан Тахировић,
Магдалена и Михајло Анђелковић и Реља Теофиловић.

Ни највећи хришћански празник није протекао без најважније споредне ствари на свету.
На теренима Српске лиге група
„Војводина” популарна „бубамара” котрљала се и у недељу,
16. априла – баш на Ускрс!
После победе над Борцем из
Сакула и ремија у Новој Пазови, када је с Радничким играо
2:2, Железничар је на СЦ-у
„Младост” угостио Црвену звезду из Новог Сада. Око 400 поклоника фудбала дошло је да
подржи свој омиљени тим у јуришу ка новој победи, а Жељко Стајчић и његови другови
пружили су им још једну представу за уживање: Железничар
– Црвена звезда 3:1 (0:0).
Шеф стручног штаба популарне „дизелке” Ненад Стојчић поверење за овај дуел поклонио је следећем саставу:
Дејан Јевтић, Немања Текијашки, Милош Јанићијевић, Дејан Савков, Марко Јовановић,
Жељко Стајчић, Бојан Трипковић, Данило Ковачевић,
Милан Недучић и Немања Целин, а у другом полувремену
прилику су добили и Лука Симоновић, Новак Шалипуровић
и Слободан Дробњак.
Баш као што најављује пре
сваке утакмице, тренер Стојчић
је и у овом мечу својим момцима „наредио” офанзиву, па је од
самог почетка утакмице било
јасно да „Жељу” занима само
победа. Гости, који се грчевито
боре за опстанак, у наш град су
дошли с намером да се бране,

да покушају да сачувају своју
мрежу и тако освоје бод који би
за њих био велики као Нови
Сад. У првих 45 минута то им је
некако и полазило за руком...
Друго полувреме донело је
још жешћи притисак Железничара ка гостујућем голману, а већ у 48. минуту, после
одлично одигране акције, Слободан Спасковски је довео „дизелку” у вођство. Гледаоци нису
морали дуго да чекају на други
погодак. Око 300 секунди касније најбољи актер овог сусрета Данило Ковачевић завршио
је већи део посла, одлично је

популарни Кова је крунисао
још једну сјајну партију – и
сам се уписао у стрелце и поставио коначан резултат: Железничар – Црвена звезда 3:1.
– Није нам било лако, јер се
гости боре за опстанак, дошли
су да се бране. Ипак, у наставку
сусрета успели смо да постигнемо три гола и освојимо три
вредна бода. Сада смо смањили заостатак за водећим екипама и верујем да ћемо до краја
шампионата играти све боље –
рекао је Жељко Стајчић.
После 22. кола Српске лиге
„Војводина” Железничар зау-

пред фудбалерима Динама
1945 било је тешко гостовање
у Банатском Карловцу. Ипак,
момци које предводи тренер
Бранко Ђокић успели су да се
опораве од шока, па су у 22.
колу Војвођанске лиге група
„Исток” остварили и седамнаести тријумф: Пролетер – Динамо 1945 0:2.
Панчевци су овај меч одиграли у саставу: Томић, Војновић, Тодорић, Стојановски,
Јанковић (Текијашки), Николић (Јавор), Скокна, Тошић,
Ракић, Теофанов и Вуковић
(Арбутина).

упослио свог капитена, а Жељку Стајчићу није било тешко
да савлада голмана Црвене
звезде и доведе „Жељу” у вођство од 2:0. Гости су у 77. минуту успели да смање на 2:1,
али то је било све од њих у овој
утакмици. У самом финишу

зима седмо место на табели,
са 28 бодова. Панчевци ће наредног викенда бити слободни, а потом опет на свом терену дочекују Раднички из
Зрењанина.
– Задовољан сам. Играмо
све боље и то ме радује. Честитам момцима на залагању и
односу према игри – додао је
тренер Железничара Ненад
Стојчић.
Када би се рачунали бодови
само у пролећном делу шампионата, „дизелка” би тренутно била друга на табели, одмах иза водећег Братства.
После пораза у великом
дербију, када су на свом терену изгубили од Козаре из Банатског Великог Села с 1:2,

Домаћи су чврстом одбраном покушали да парирају лидеру из Панчева, да осујете
његове нападе и евентуално
„ишчупају” реми из овог дуела. Ипак, то им није пошло за
руком. У 21. минуту Тошић је
довео „брзи воз” у вођство од
1:0, што је био резултат првог
полувремена. Тачку на овај сусрет ставио је Војновић у 86.
минуту.
Панчевци су и даље на првом месту на табели, с 53 бода,
колико има и другопласирана
Козара, а идућег викенда на
Градском стадиону дочекују
Јединство из Новог Бечеја.
Навијачи очекују да ће то бити
само још једна успутна станица ка пласману у виши ранг.

ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ ДУ ЕЛ С КИ НЕ ЗИ МА
СЦ „Младост” ће у суботу, 22. априла, бити поприште међународног фудбалског окршаја. Железничар ће тог дана угостити своје пријатеље из Кине, из Фудбалског клуба Тиањин
Теда из града Тиањина.
Утакмица почиње у 16 сати, па ће то бити добра прилика
да љубитељи фудбала из нашега града, али и с Далеког истока, дођу на Спортски центар и бодре своје миљенике.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” СЈАЈАН ОРГАНИЗАТОР
Бронзане медаље за
сениорску екипу и
Ивану
Стрељачка дружина „Панчево
1813” недавно је била организатор Првенства Војводине по
Ц-програму за јуниорске и сениорске категорије. Надметање је одржано у преуређеној
такмичарској стрељани са 22
места за гађање на два нивоа.
Самим тим клуб домаћин искористио је прилику да има и
најмасовнију екипу (20 стрелаца), па је тако знатно и
уштедео, јер није имао трошкове превоза и котизације.

Панчевачке судије су, уз помоћ колега из Уљме, с руководиоцем такмичења Живицом
Димковићем одлично реализовале такмичење. Наступило је
137 учесника из седамнаест војвођанских клубова, а технички
делегат Стрељачког савеза Србије био је такође наш суграђанин, иначе и интернационални
судија, Синиша Вељковић.
Екипа сениора СД-а „Панчево 1813” освојила је треће
место у веома јакој конкуренцији, а у саставу тима били су:
Габријел Даутовић (368 кругова), Далибор Павловић (359) и
Ђорђе Јовчевић (369 кругова),
који је заузео и пето место у

појединачном надметању јуниора и сениора.
Бронзаним одличјем окитила се и Ивана Виславски, која
је погодила 353 круга у конкуренцији сениора. Екипе јуниорки и сениорки пласирале су
се на четврто место, али да је
наступила Исидора Стојановић, њихов пласман био би
знатно бољи. Због болести није учествовао ни Александар
Павловић, тако да је била
ослабљена и јуниорска екипа
клуба из нашега града.
Сви поменути такмичари
пласирали су се на Првенство
Србије, које ће бити одржано
22. и 23. априла у Смедереву.

У исто време екипе пионира
и пионирки надметале су се
на првенству у Зрењанину.
Тим девојчица који су чиниле: Марија Алексић (172 круга), Теодора Кондић (162) и
Сара Малетић (153 круга) пласирао се на шесто место. Дечаци су били осми, а пуцали су:
Алекса Ракоњац (162 круга),
Стефан Рађеновић (157) и
Марко Јовановић (146 кругова). У појединачном надметању учествовао је Стеван Калинић, који је упуцао 164 круга.
Пласман на државни шампионат оствариле су и пионирске екипе СД-а „Панчево
1813”.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЛИЈИ ЧЕТВРТА
УЗАСТОПНА ТИТУЛА
У Крагујевцу је у четвртак, 13.
априла, одржано кадетско Првенство Србије у решавању
шаховских проблема. Наступило је 67 такмичара, који су
се надметали у узрасним групама до десет, четрнаест и
осамнаест година.
Наш дванаестогодишњи суграђанин Илија Серафимовић, ученик шестог разреда
ОШ „Мирослав Антић”, поново је заблистао и освојио титулу државног првака у категорији до четрнаест година. До
првог места дошао је на убедљив начин, јер је једини у
својој групи решио све задате
проблеме за 101 минут од 120
могућих.

Овим резултатом млади Серафимовић је одбранио титулу
освојену прошле године и
остварио јединствен подвиг
поставши четврти пут узастопно првак Србије у решавању
шаховских проблема. До првог
злата дошао је 2014. године у
категорији до десет година, а
наредна три освојио је у групи
решавача до четрнаест година.
Прво наредно искушење
Илију чека крајем маја, када ће
наступити на дванаестом Београдском фестивалу проблемског шаха, који окупља најбоље
светске проблемисте, а одмах
затим следи Отворено првенство Израела, где ће бранити
титулу освојену прошле године
у јуниорској конкуренцији.

МАЛИ МАРКО –
ВЕЛИКЕ ПОБЕДЕ
Прошле недеље у Крагујевцу
је почело једанаесто кадетско
Првенство Србије у шаху.
Шампионат траје десет дана, а
састоји се из четири дела –
такмичења у брзопотезном,
убрзаном шаху и стандард
темпу, као и у решавању шаховских проблема.
Марко Милановић, вишеструки кадетски првак Србије,
ове године се у свим дисциплинама такмичи у конкуренцији

старијих од себе. Засад су завршена прва два дела првенства
и на њима је млади Панчевац
остварио изванредан успех.
У брзопотезном шаху након
девет кола освојио је осам поена и прво место, чиме је одбранио титулу првака Србије. На
такмичењу по убрзаном (рапид) темпу Марко је с највећим бројем поена и победа поделио прво место, а по додатним критеријумима је други.
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НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАРАТИСТА У ДРЖАВИ

БОБА БИТЕВИЋ ШАМПИОН СРБИЈЕ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Веома јака
конкуренција

Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19 сати

Следе завршне
припреме пред
Првенство Европе
Још једном је потврђено – најбољи карате у Србији вежба се
у Динаму. Најзначајније домаће такмичење, сениорско Првенство Србије, протекло је у
доминацији клуба из нашега
града, а остаће упамћено и по
континуираном
наставку
остваривања добрих резултата
ове године... Надметање најбољих каратиста у нашој земљи одржано је 14. априла у
Чачку, а љубитељи каратеа
могли су да присуствују интересантним мечевима, поготову када су се међусобно састајали репрезентативци Србије.
Конкуренција је била изузетно јака, а многи млади борци су се трудили да с трона
скину прошлогодишње шампионе. То им овог пута није
пошло за руком у категорији
преко 84 кг – најбољи каратиста Србије Слободан Битевић
суверено је освојио нову титулу шампиона. Популарни Боба је рутински савладао све
противнике, па је своју ризницу

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ЖУПА
субота, 17 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ
субота, 20.30

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – С. ПАЗОВА
недеља, 20.30

Фудбал

медаља допунио још једним
златом.
На жалост љубитеља спорта
у Панчеву, због здравствених
проблема пре и током самог
такмичења, Никола Јовановић
је поражен у другом колу, а на
крају је остао без пласмана и
медаље.

Млади такмичар Александар Анђелковић наступио је у
категорији до 84 кг и одлично
се борио, али је с минималних
2:1 поражен у првом колу.
Већ на ред ног ви кен да нај бо љи ка де ти, ју ни о ри, мла ђи се ни о ри и се ни о ри на сту пи ће на Ку пу Вој во ди не,

ко ји ће би ти одр жан у Но вом Бе че ју.
Сениорски репрезентативци
Србије Никола Јовановић и
Слободан Битевић учествоваће на завршним припремама
за Европско првенство, које ће
бити одржано почетком маја у
Турској.

ДВА СРЕБРА ЗА БИЉАНУ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ
Баваниште: БСК – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА

Данило Лековић, Лазар Лековић, Алекса Левнајић и Иван
Стојановић.
Најбољи резултат остварила
је Биљана Релић, прошлогодишња двострука првакиња Европе

у јуниорској конкуренцији.
Она је овог пута освојила сребрну медаљу у трци сениорки
на 200 метара, заоставши иза
првопласиране такмичарке
свега 0,03 секунде! Исти успех

Биљана је остварила и на стази
од 5.000 метара, па је на тај начин још једном потврдила свој
статус сигурне репрезентативке Србије на предстојећим међународним такмичењима.

ПАНЧЕВАЧКЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ НИЖУ УСПЕХЕ

БЕОГРАД „ОСВОЈЕН”, НА РЕДУ СРБИЈА
Наше младе суграђанке – чланице Гимнастичарског друштва
Палилула, које годинама вредно тренирају у сали ДТВ-а „Партизан”, нижу успехе на такмичењима широм наше земље.
Иако је у јануару промењен
правилник за ритмичку гимнастику, па су клубови стрепели од нових кореографија и
предстојеће такмичарске сезоне, то наше суграђанке није
омело у новом походу ка одличним резултатима.
Почетком године наше суграђанке су учествовале на
турнирима у Младеновцу, Новом Саду и Београду, где су
добро вежбале и најавиле да је
висок пласман на јачим такмичењима и те како могућ.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Војловица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ

КУП СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ

На Ади Циганлији је одржан
је овогодишњи Куп Србије у
кајаку и кануу у дисциплини
спринт. Такмичење је трајало
од 13. до 15. априла, а окупило је око 160 учесника у кадетској, јуниорској и сениорској
конкуренцији. Веслало се на
стазама од 200, 500 и 1.000
метара, а у суботу, 15. априла,
одржано је и Првенство Србије у тркама на 5.000 метара.
Овогодишњи Куп Србије у
кајаку и кануу био је истовремено и прво тест-такмичење
за потенцијалне репрезентативце наше земље.
ККК Панчево су на Ади Циганлији представљали: Биљана
Релић, Виктор Стаменковић,
Ален Ђухић, Бојан Мариловић,

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (НБ)
субота, 16 сати

У нашем главном граду 9.
априла одржана је прва велика провера у новој сезони –
Првенство Београда. То је такмичење на којем сваки клуб

представи неколико најбољих
екипа из својих секција. Гимнастичарско друштво Палилула наступило је с великим
бројем квалитетних екипа,
али секција из Панчева успела
је да освоји чак пет медаља и
тако докаже да редовни тренинзи, велики труд и деце и
тренера, леп другарски однос
и добра сарадња с родитељима
увек донесу резултат.
Најмлађе девојчице су освојиле сребрно одличје у вежби
без реквизита, заоставши за
првопласираном екипом за
свега 0,200 бодова. Кадеткиње
су заслужиле бронзане медаље у
вишебоју и вежбама са обручем,

а млађе јуниорке биле су друге у вежби с лоптом.
Најстарија група – јуниорке, уједно и најискусније гимнастичарке – тријумфовала је
у вишебоју.
– То су девојке које већ годинама тренирају и опстају,
упркос многима из њихове генерације које престају да вежбају, јер тренд међу младима, нажалост, више није да се
баве спортом. Ове девојке
успешно усклађују своје обавезе, тренинге, школу, али и
додатне часове страних језика, добре су ученице, дивна
деца и сем тренерске стране
посла, драго ми је да пратим
њихов развитак на свим пољима и да сам део њихових живота – рекла је Јелена Гачић,
тренер панчевачких гимнастичарки.
После неколико дана одмора наше суграђанке су већ започеле припреме за Првенство Србије, које ће бити одржано у мају.
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Кошарка
Апатин: ДУНАВ – КРИС КРОС

86:78

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА

3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР – ДИНАМО 1945

0:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К)
Омољица: МЛАДОСТ–БАК

3:0
3:0
4:2
0:3
2:0

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

1:0

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

4:2
2:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић

A
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H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАЛА ЈЕ СЛОГА, ДОЛАЗИ ЗВЕЗДА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Штапом искуства
Живот тера својом путањом, хтели ми то или не. Поента је у томе
да свако свој може да усмери тамо где жели. Их, може – мора!
У супротном, о свему важном у твом животу уместо тебе одлучиће неко други. А то, да ли је потребно рећи, не ваља. Без снаге сопствене воље излишно је ходати; у том случају шетња кроз
град може се назвати тумарањем, лутањем.
Океј, јасно је да се неке ствари човеку не јаве док штапом искуства не додирне пут.

Динамо непоражен у плеј-офу
Панчевке дочекују Жупу
Хит Суперлиге – непоражен у плеј-офу!
Наравно, реч је о Рукометном клубу
Динамо, о популарним „вуковима” са
Тамиша, о сјајној чети Ивана Петковића која исписује најлепше странице
спортске историје нашега града... После регуларног дела шампионата у српској елити, „жуто-црни” су са одличним
партијама наставили и у доигравању за
титулу првака. Освојили су бод у Новом
Саду против велике Војводине, потом
су савладали Шамот из Аранђеловца, а
у среду, 19. априла, оружје је морала да
положи и врло добра екипа из Пожеге.
Пред око 600 гледалаца у Хали спортова на Стрелишту, у сјајном, правом бразилском амбијенту Бранко Радановић
и његови саиграчи савладали су Слогу
са 31:25 (15:11).
Од самог почетка утакмице водила
се велика битка на сваком парчету терена, играло се брзо и веома офанзивно. Головима Комланова и Бандуке,
Динамо је повео с 2:0, али гости су брзо ухватили свој ритам, па су изједначили на 4:4. У 18. минуту на семафору
је писао резултат 8:9, па је тренер

Иван Петковић морао да реагује тајмаутом. „Интермецо” је донео нову
снагу „вуковима”, а посебно је био
расположен Милош Ивошевић који је
решетао гол гостију из Пожеге из свих
позиција, а када су му се придружили
Јоца Стојановић и Петар Жујовић...
Финиш првог полувремена припао је
Динаму па се на одмор отишло с резултатом 15:11.
Наставак сусрета донео је агресивнију
и ефикаснију игру Слоге, која је успела
да смањи на 16:15. Поново је Петко морао да реагује, а онда је кренула потпуна
офанзива „жуто-црних”. Радуле Радуловић је спустио рампу на голу, разиграо се
Стојановић, одличан је био и Комланов,
а Ивошевић је наставио да тресе мрежу
Слоге. Сигурно, без већих проблема, Динамо је утакмицу рутински привео крају
и тако на најбољи начин послао позивницу својим навијачима за дерби у суботу, 22. априла.
Најефикаснији у редовима домаћих био је Милош Ивошевић који је
постигао чак дванаест погодака. Петар Жујовић и Јован Стојановић су по
пет пута погодили мрежу голмана
Слоге, Павле Бандука је био прецизан
два пута, а у листу стрелаца су се уписали и Миљан Буњевчевић, Иван Дистол и Стефан Шапоњић.

– Честитам момцима на још једној
победи, али ми се окрећемо наредним
изазовима. Плеј-оф је специфично и
јако захтевно такмичење. Игра се у ритму среда-субота, па само физички и
ментално спремне екипе могу да буду
равноправни такмаци. Следи дерби са
Црвеном звезедом. Изузетно поштујем
све што је Ненад Перуничић урадио са
својом екипом, биће јако неизвесно, а
шансе за победу су пола-пола. Звезда
игра озбиљан рукомет, а ја се надам да
ће моји момци и у суботу бити прави,
да ће наградити пре свега себе, још једном добром игром и победом. Захвалио бих се и нашој публици која нас
целе сезоне прати и бодри, а ову прилику користим да позовем све навијаче да
буду са нама и у суботу и уживају у још
једном празнику рукомета – рекао је
тренер Динама Иван Петковић.
Нема сумње да ће Хала спортова на
Стрелишту у суботу, 22. априла, бити
испуњена до последњег места. Поготову ако се зна да је на репертоару дупли
рукометни програм. Од 17 сати девојке ЖРК Панчева дочекују Жупу, после
тријумфа у Пожаревцу, а потом, од 19
сати, следи посластица између Динама
и Црвене звезде. Оба тима из нашега
града заслужују подршку!
А. Живковић

Истерати сенке
Ко нас прати од ступања на ову планету? Па, кад се човек роди
и док одраста, као сенке га прате родитељи. То је природно.
Е, кад стекне оно најраније тинејџерско сопство у било ком
лицу или наличју, онда мисли да сенке не постоје. Или да су то,
евентуално, утваре. Што је неприродно.
Одрастао, самосвестан човек зна да без осенчавања стварности
ње и нема. Замислите једнодимензионалну, неосенчену слику; она
ни на шта не личи. Треба сенке истерати на чистац, да се виде.

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈМЛАЂИХ РАГБИСТА

ДОБАР СТАРТ „ДИВЉИХ ВЕПРИЋА”
Рагби клуб Динамо 1954 наступио је у
пуном саставу на првом турниру Купа
Србије, одржаном прошлог викенда на
терену ФК-а Херој у Јајинцима. На
том такмичењу је учествовало седам
клубова са 17 екипа у категоријама пионира и петлића.
Петлићи Динама 1954 освојили су
прво и пето место, пионири су у финалу изгубили од РК-а Рад са 2:1 и тако
заузели друго место, а други тим пионира био је четврти.
– Поред добре игре, показали смо
висок степен организације, а посебна
част нам је припала јер смо одиграли
прву утакмицу после обнове рада Рагби клуба Борац из Старчева. Такође,
желимо да искажемо захвалност Фудбалском клубу Динамо, који нам је
уступио аутобус, па је тако доказао да
спортска породица Динама негује
спортски дух и солидарност. Тренери

Без обрушавања!

нашег клуба за млађе категорије Александар Мијатовић, Данијел Кајан и
Амир Хамзагић задовољни су приказаном игром наших дечака. Желим да
напоменем да Динамо 1954 на Европском првенству за јуниоре у Словачкој
има чак шесторицу играча. Сви у клубу поносни смо на успех омладинске

школе и очекујемо занимљиву сезону
у свих пет категорија – рекао је спортски директор РК-а Динамо 1954 Игор
Стојадиновић.
Најмлађи рагбисти из нашега града,
популарни „дивљи веприћи”, у наставку такмичења у Купу Србије наступиће на још четири турнира.
А. Ж.

Постоје ситуације у којима мораш да разрушиш да би поново изградио. Мотиве, идеје, ставове...
Тад треба бити паметан, бити изнад те ситуације. То се постиже хладном главом. И то није нимало лако. Јер, тај процес није
присилан, не може се мозак тек тако натерати да мења своје
обичаје.
Важно је да човек буде свестан својих тренутних интелектуалних ограничења. И могућности да постоји безграничност. У таквој констелацији промена долази без обрушавања.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Тијана
Јевремовић,
средњошколка:

Милица
Механовић,
средњошколка:

– Требало би да идемо
на Златибор, пошто
мој брат учествује у
фудбалском такмичењу.
Тамо ћу бити цео
викенд, па ћу шетати
ако буде лепо време.

– Вероватно ћу за
викенд ићи у биоскоп.
Ићи ћу и на Котеж код
маме. Мало ћу учити и
одмараћу се.

Јанош Барањ,
средњошколац:
– Изаћи ћу с
друштвом ако
негде буде нека журка.
Искористићу викенд
и да се мало одморим.
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