НИС представио
своје потенцијале

Интерно се сели
у 21. век
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Хроника
Сударили се трамвај и
аутобус АТП-а
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Спорт
ПРЕДСТАВЉАМО ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАНДИДАТЕ: САША ЈАНКОВИЋ И БОШКО ОБРАДОВИЋ

Јуриш ка плеј-офу

Вратимо државу
у Србију

» страна 14

Грађани нису неспособни
Индустрија у Панчеву
од стратешке важности
Саша Јанковић је дипломирао на
Правном факултету у Београду 1996.
године. На Факултету политичких
наука је 2005. године завршио специјалистичке студије безбедности и
стекао звање специјалисте за националну и глобалну безбедност. Радио
је као новинар у агенцији „Бета” и
као стручни сарадник у Министарству за омладину и спорт. Од 2000.
до 2001. године био је секретар Савезног министарства спорта, а од
2001. до 2003. године помоћник савезног секретара за спорт и омладину. Након тога био је национални
правни саветник у Одељењу за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Београду. У два мандата био је заштитник грађана.
ПАНЧЕВАЦ: Како процењујете сопствене шансе на изборима?
– Избори нису шанса за мене, већ
за Србију. Добићемо их не онда када
ја победим, већ када после тога људи
осете да овом земљом не влада један
човек, када свако буде радио свој посао и када грађанима држава престане да буде непријатељ. Неће победити добра изборна кампања и политички маркетинг, већ онај што зна да
уједини грађане који хоће промену
бахате и насилне власти и упосли
стручне људе који знају да воде државне послове. Због тога процењујем
да ћу победити.

• С којим проблемима се грађани
данас најчешће суочавају?
– Радећи свој посао као заштитник
грађана последњих десет година, био
сам у прилици да се суочим с десетинама хиљада људских судбина. Свима
им је заједнички осећај беспомоћности пред неправдом, сазнање да им
држава окреће леђа, сматра их за
„трошак”, „предмет”, колатералну
штету транзиције и приватизације.
Последње две године највећи проблеми били су економски. Актуелна
власт успела је у намери да већина
људи заборави на образовање, културу, животну средину, путовања. Власт
је постигла да се гасе мала пољопривредна газдинства, породични послови.
Свела нас је на пуко преживљавање,
размишљамо стомаком. Александар
Вучић оно што је радио лоше, сваког
дана ради све више.
• Како са ингеренцијама председника Републике можете помоћи грађанима у свакодневном животу?
– Послодавци треба да запошљавају, болнице да лече, судови да суде,
полицајци да хапсе, економисти да
воде економију, грађевинари да граде, спортисти да отварају спортске
објекте. За све то постоје државне институције које тим људима морају да
обезбеде оквир за рад. Као председник државе, стараћу се да свако у држави ради свој посао, како би сви
грађани могли да раде свој. Имамо
људе свих занимања, нисмо лењи ни
неспособни. Држава не сме неком да
буде мајка, а неком маћеха. Обезбедићу управо то.
» Наставак на страни 4

Зауставићу пљачкање
народа
Оживети домаћу привреду
Спречити пропаст земље
Бошко Обрадовић, лидер Српског покрета Двери, дипломирао је на Филолошком факултету у Београду на катедри за српску књижевност 2002. године. Аутор је дипломске студије „Милош Црњански и нови национализам”,
за коју је добио награду „Милош Црњански” за најбољу књигу есеја објављену на српском језику у периоду
2003–2005. Шест година је радио као
библиотекар за културно-просветну
делатност и односе с јавношћу Градске библиотеке у Чачку, а после тога је
прешао на место менаџера Српског
сабора Двери. За председника Српског
покрета Двери изабран је на Оснивачком сабору у јуну 2015. године.
ПАНЧЕВАЦ: Како процењујете сопствене шансе на изборима?
Б. ОБРАДОВИЋ: Очекујем да ћу у
позитивном смислу бити највеће изненађење на предстојећим изборима.
Грађани Србије, али и грађани читаве
Европе и света, желе политичке промене и гласају против корумпиране
политичке елите која је у спрези с
банкарима, тајкунима и страним центрима моћи. Ја никада нисам био на
власти, иза себе немам афере, нисам
купио диплому, као што је то урадио
актуелни председник државе Томислав Николић. Мислим да могу да будем прави српски председник и да
представљам обичне и поштене људе
који данас немају свог политичког заступника и заштитника. Ови избори

су прилика да зауставимо пропаст државе у коју срљамо већ двадесет шест
година. Председник не сме да буде ни
бриселски, а ни НАТО председник,
већ искључиво српски, који ће радити
у интересу свог народа.
• С којим проблемима се грађани
данас најчешће суочавају?
– Суочавају се с неколико огромних проблема, а пре свега с пљачком.
На првом месту су стране банке, које
имају највеће каматне стопе у Европи. Такође, спорни су домаћи тајкуни који не плаћају порез. Грађане
пљачкају и страни инвеститори који
добијају државне субвенције, а не
плаћају порез на остварену добит у
Србији. Ипак, највећу пљачку су вероватно извели страначки паразити
који владају земљом последњих деценија. Ја ћу као председник државе
у потпуности зауставити то пљачкање народа. Потребно је донети закон
о испитивању порекла имовине свих
политичара и тајкуна од 1990. године
до данас. Неопходно је и пооштрити
казнену политику, како би они који
су на државним функцијама имали
веће затворске казне за учињено кривично дело од обичног грађанина.
• Како са ингеренцијама председника Републике можете помоћи грађанима у свакодневном животу?
– Ингеренције председника Србије
јесу ограничене, али свакако нису
мале. Имали смо Томислава Николића, шефа државе, који није користио своја уставна овлашћења, већ је
био продужена рука премијера Александра Вучића.
» Наставак на страни 4

Фото-репортажа
Шепурили се
првокласни
јужнобанатски
примерци

» страна 29

Спорт
Почиње страшна
серија...

» страна 35
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

КОМЕНТАРИ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Арчење туге
Прљаво, прљаво се игра током предигре... Било је у вези с противкандидатима мноштво увреда, грубих клизећих стартова, атака на прошлост,
поливачина по садашњости... Маркетиншке, пи-ар тимове нимало не
оправдава то што је улог велики: може бити само један председник.
Кулминацију, што не значи да не може бити још жешће, представља
препуцавање двају штабова око супруге кандидата Јеремића и брата кандидата Вучића. Јесте Вук изговорио нешто што задире у премијерову породицу, али је Јованов, један од потпредседника владајуће странке, изнео
гомилу несувислих увреда на рачун Наташе Јеремић. Због тога је Вучић
касније упутио извињење Наташи, чак је и јавно запретио свим члановима
СНС-а да ће бити искључени из странке ако задру у нечију породицу, али
извињење није прихваћено.
Госпођа Јеремић је одржала емотивну конференцију за новинаре, коју су пренели сви медији – наравно, сваки на свој начин. Прича се кретала у распону од реалне, чију су истинитост подржавали цитати и снимци с тог догађаја, до бљутаве, коју су створили таблоиди. То није изненађење – свако има своју публику, само што, нажалост, другопоменути, изгледа, имају бројнију.
Управо ту тужну чињеницу арчио је Ди-Џеј Вучићевић, уредник најљигавијих дневних новина у Србији. Фантастична количина кича, шунда,
васколиког примитивизма и отвореног навијања за само једну опцију –
обележја су листа који он уређује, а чије име нећемо помињати да га не бисмо кроз антирекламу рекламирали.
Човек је решио да од озбиљне ситуације направи сопствени маркетиншки шоу-програм. Његови покушаји да на конференцију за новинаре
упадне (званично му је речено да нема акредитацију, али је реч о томе
да нико нормалан тамо није хтео да га види) били су трагикомични. Залетао се ка вратима, „лепио” се за званице, тражио алтернативне улазе...
Блам нас је да неко може и да помисли да је он новинар – закључујући
тако, неко би могао да нас помеша с њим, што је (бррр!) новинарима незамисливо.
И док је ово већини Панчеваца позната сторија, јер имају избор – неколико стотина те-ве канала преко кабловских оператера, плус сва могућа штампа, треба се замислити, јер је становништву лепог парчета југа
наше земље омогућено да гледа само „ружичасту” телевизију и да чита
неколико дневних новина, међу којима је и хартија коју уређује Ди-Џеј.

***
А сад нешто сасвим другачије. Хит лапсус, ако се тако ова испала може
назвати, досадашње председничке предизборне кампање јесте позив
пензионерима који је с бине упутио Кркобабић на Вучићевом митингу у
Лесковцу:
– Желим вам да вам срце буде пуно топлине, око благости, рука, врло
битно за старије, мирна и да другог априла заокружите број један!
Лидер ПУПС-а навија за Јанковића! Јок, за актуелног премијера, али
„само” се бави високом политиком, а нису му познате елементарне чињенице у вези са одређивањем редног броја кандидата на председничким изборима. На друштвеним мрежама Кркобабић је због овога био
главна мета спрдње. Заслужио је...
Убеђени смо да му је врло брзо после реторичког „гега” објашњено како ствари у збиљи функционишу, а ево у чему је квака: редослед предавања и проглашења листе јесте кључан фактор приликом одређивања
редног броја листа на парламентарним изборима, али када се бира председник, редне бројеве кандидата одређује жреб.
Желимо му да му срце буде пуно топлине, око благости, рука мирна и
да другог априла заокружи број испред оног кандидата који му је највише по (слободној) вољи. И не само њему, већ свима – изађите на изборе!
Искористите своје грађанско право! Ако нас питате, то вам је и дужност...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Спасоносна
шљива бајчетинска
Док нас потресају изборне магнитуде највишег степена, толике да то
мозак поштеног и политиком измученог човека више поднети не може,
пред очима нам се догађа лагани,
тихи и достојанствени одлазак једног великана у заслужену пензију.
Нарадио се тај величанствени Бајчетинац за читавих четрдесет пет лета, крварио за опште добро и све нас
као посланик, потпредседник влада и,
напослетку, као председник државе.
Штавише, морао је под старе дане и

високошколску диплому да стекне,
како би, набијен образовањем, спремно дочекао оно за шта га је народ кроз
целокупан радни век припремао.
Ако је за вајду, и заслужио је, јер нико се толико пута није кандидовао за
председничку функцију и губио (можда
његов екскум Воја), па је хумано да се и
њему посрећи, и то пред сам крај каријере. Додуше, погураше га мало и разни
бели листићи, апстиненти и, понајвише, његов вечити ривал Борис.
И, рекосмо, заслужено, јер труд се
увек исплати, па је наш Тома шљивик
у Бајчетини заменио Андрићевим
венцем. И праведнички одслужбовао
народу. Пре свега, оканио се странке,
детета својег – како рече, чак и сузу
пустио. Поштовао је и Устав, како доликује. Радио је Тома само оно што
му је закон прописивао и, мора се
признати, био вредан – наделио се
ордења шаком и капом, а умео је
својски и физички да запне и, рецимо, заигра арапски плес љубави.
Нажалост, увек има злобника који
би и таквом нашли мане. У ствари,
највише отровних стрелица ишло је
ка његовој Драгици. Као, много се
пирлитала и скупо носила. Али и њу
треба разумети – у високо се друштво одметнула с Мишел и другом
белосветском екстраваганцијом. Није лако то испратити...
Умео је Тома, каткад, свашта да
исфантазира, па су му се тако приви-

ђали разни канали до Солуна и силне кинеске милијарде. И проклета
дипломатија му је ишла од руке. Нарочито када није умео да прикрије
да му је милије све што је од источне вере и, пре свега, колико му на срцу леже руска браћа. Народски човек, бубне, па шта буде...
Али остаде Томица жив, здрав и
читав до краја мандата.
А могао би весели Шумадинац тужног лика још увек добро да повуче,
да није морао у заслужену пензију.
Спаса од мировине једноставно му
није било. И то по свим основама...
Али сад шта је – ту је: до краја маја, па онда, како рече, посветиће се
политици.
Молим?! Откуд сад то из „ведра
неба”, питају се сви. Како ли ће се
снаћи у том, за њега потпуно непознатом хобију?
Ако му баш и не полети тај нови
филм, што рече његов омиљени ривал, о егзистенцији не мора превише
да брине: сваког месеца поштар ће у
бајчетински шљивик доносити стотку
и кусур. А тамо ће га почастити широкогруди Тома, макар једном препеченицом. А ње ће бити, јер шљива ће у
Србији опстати до судњега часа.
Бар тако веле Тарабићи, на које је
и Тома често волео да се позива, јер
оно што од нас претекне, мора под
нешто да се сакрије...
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Он леже с кокошкама. За пилетину више није.
• Лустрација је дератизација међу људима.
• Жена и ја спавамо у одвојеним собама. Да ли ја имам
право на надокнаду на одвојени живот?

• Моја петочлана породица живи у гарсоњери, тако да ми
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Шта недостаје на овој фотографији?
На кеју, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

и да хоћемо, не можемо да се отуђимо једни од других.
И ми и они се позивамо на здрав разум. Лудило, брате!
Има жена који воле пуније мушкарце. Нарочито оне
који су пуни као брод.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШАО ЈЕ ЖЕНУ ПРЕКО ЛИСТА „ОГЛАСИ”.
ТРАЈАЛА МУ ЈЕ ДО СЛЕДЕЋЕГ БРОЈА!
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АКТУЕЛНО

Петак, 24. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДБОЈКАШИЦЕ „ДИНАМА” ЗАВРШИЛЕ СЕЗОНУ

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

„ЛАВИЦЕ” РАВНОПРАВНЕ СА ШАМПИОНОМ

Специјалистички и
ултразвучни прегледи

Жестока борба
против „Визуре”
Београђанке
иду даље
Одбојкашице „Динама” завршиле су у среду, 22. марта, једну од најуспешнијих сезона у
српској елити. Годину када су
играле у финалу Купа Србије,
када су побеђивале готово све
тимове у Суперлиги, девојке
које предводи тренер Александар Владисављев окончале су у
четвртфиналу плеј-офа. У борби за титулу првака наше земље панчевачке „лавице” за
ривала су имале „Визуру”, званичног шампиона Србије. У
два жестока окршаја, у којима
је одлучивала једна лопта, више среће и спретности имао је
тим из Београда.
Први дуел одигран је у недељу, 19. марта, у нашем главном граду, када су одбојкашице „Визуре” победиле са 3:1,
по сетовима: 25:18, 24:26,
25:22 и 25:23.
Иако су наступале без првог
техничара Јелене Медаревић,
„лавице” се нису уплашиле ве-

ликог противника. „Диригентску палицу” преузела је Милица Јовановић, а предвођене
одличном Нином Коцић и
сјајном Јеленом Лазић, одбојкашице „Динама” добро су намучиле изразитог фаворита.
Ипак, за коначно изненађење
недостајало им је и мало
спортске среће.
Борбен и неизвестан први сусрет наговештавао је жесток
окршај и у реваншу у Хали
спортова на Стрелишту. Тако је
и било. Овај дуел одигран је у
среду, 22. марта, пред великим
бројем поклоника игре преко
мреже. Иако поново ослабље-

не, „лавице” су играле храбро и
максимално ангажовано, али
искуснији тим је обезбедио
пролаз у даље такмичење: „Динамо”–„Визура” 0:3, по сетовима: 19:25, 24:26 и 23:25.
– Обе утакмице биле су потпуно неизвесне и уједначене.
Поготово она прва у Београду.
Играла се добра, квалитетна
одбојка, а ми смо овога пута
имали мало више среће. Због
тога честитам обема екипама.
Пошто желимо да одбранимо
титулу, онда нам овако јаки и
квалитетни мечеви управо и
требају. Честитам и „Динаму”
на одличној сезони. Показао

је да је међу бољим тимовима
у нашој земљи – рекао је после
утакмице тренер „Визуре” Јовица Цветковић.
Панчевачке „лавице” су ове
сезоне биле најпријатније изненађење, па због тога пораз
против шампиона и не пече
много.
– Можда смо могли да продужимо ову серију, али све у
свему задовољан сам шампионатом. Постигли смо успех који је превазишао и наша очекивања. Девојке су током целог
првенства давале свој максимум, играле су срчано и борбено, без страха, и ја им честитам
на томе. Поносан сам на њих.
Играли смо у финалу Купа, јуначки се борили у плеј-офу, нема места разочарању. Окрећемо се новим изазовима, јер
„Динамо” има много младих и
талентованих одбојкашица које
ће сада избити у први план –
истакао је тренер „лавица”
Александар Владисављев.
Сениорке „Динама” су завршиле сезону. Сада ће се пажња
усмерити на јуниорски тим,
који ће се такође борити за титулу првака Србије.
А. Живковић

ПОЗИВ ЗА ПАРОВЕ БЕЗ ДЕЦЕ

Град суфинансира четврти покушај ВТО
Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе Града Панчева позива
све заинтересоване парове без
деце с територије града Панчева да поднесу захтев за
остваривање права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу у 2017. години.
Ово право могу остварити
парови за четврти покушај

вантелесне оплодње, и то под
следећим условима: да жена у
2017. години навршава највише 44 године; да пар има држављанство Републике Србије; да имају пребивалиште на
територији града Панчева најмање годину дана пре дана
подношења захтева; да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала Репу-

ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ

На отварању
додељене награде
Четрнаести међународни фестивал подводног филма и
фотографије отворен је у понедељак, 20. марта, у фоајеу
Културног центра.
Ове године су представљене
фотографије тринаест аутора
из Србије и Хрватске. За свеопшти рад гран-при је добио
Дамир Зуруб из Хрватске, у
категорији „риба” награђен је
Милан Зурковић из Сомбора,
признање за композицију добио је Милан Петров из Вршца, а за макро је награђен
Синиша Лазаревић.
Филмови о подводном свету
аутора из Француске, Шпаније, Италије, Америке, Енглеске и Русије приказивани су

новама које имају дозволу
здравствене инспекције Министарства здравља Републике Србије за обављање поступка вантелесне оплодње, као и
у здравственим установама са
седиштем ван граница Србије,
а које имају дозволу надлежне
здравствене инспекције државе у којој се налази њихово пословно седиште.
Све додатне информације
могу се добити путем телефона Секретаријата за јавне службе и социјална питања 308871, а особа задужена за контакт је Драгана Дачић.
Д. К.

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

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Уштедите на гориву

ИЗЛОЖБА У ПАРИЗУ

Неподношљива лакоћа
транзиције

од 20. до 23. марта у Изабинском простору Културног центра, а изложба фотографија
биће отворена до 29. марта.
Организатор фестивала је
Клуб подводних активности
Панчево.
М. М.

У ПЕТАК У „ОСТРВУ С БЛАГОМ”

Представа
за Владу Ђорђевића
Хуманитарна представа „Приповетке једног каплара” Бранислава Нушића биће одиграна
у петак, 24. марта, од 19 сати, у
играоници „Острво с благом”
у „Авив парку”. Сав приход од
улазница, чија је цена 200 динара, биће намењен за лечење
нашег суграђанина Владимира
Ђорђевића.
Као што је познато, деветогодишњи Влада има цисту на
мозгу, а операција у иностранству кошта 27.000 евра. Након
низа хуманитарних акција
прикупљено је тек нешто више
од 4.000 евра, тако да ће одлазак на представу бити лепа

бличка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану
репродукцију и да је по одлуци комисије пар био укључен
у поступак вантелесне оплодње у претходна три покушаја.
У изузетним случајевима ово
право могу остварити и парови
који су имали први или други
безуспешан покушај вантелесне оплодње на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, у случају да је жена старија од 42 године односно да
нема више од 44 године.
Право на ову услугу парови
остварују у здравственим уста-

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 мо бил ном ул тра звуч ном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, ко је обавља
тим стручњака из Београда,

прилика да обрадујете своју
децу, али и да помогнете овом
дечаку.
То можете учинити и тако
што ћете уплатити новац на
рачун 340-32110017-94 отворен у „Ерсте банци”. Средства
се могу донирати и из иностранства, а број рачуна је
RS35340000003216654566,
SIF-код је GIBARS22, на име
Станка Ђорђевић. Додатне информације можете добити од
Владимировог оца Синише
Ђорђевића, с којим можете
контактирати путем телефона
064/67-67-371.
Д. К.

Групна изложба „Неподношљива лакоћа транзиције”, чији је
аутор ликовни критичар Сава
Степанов, а на којој су представљени радови војвођанских
уметника, наших суграђана
Милана Јакшића и Наташе Теофиловић, Игора Антића из Париза, Звонка Сантрача из Вршца, Ирене Ковач из Кикинде,
Стевана Којића, Горана Деспотовског, Биљане Бакалуце, Драгана Војводића и Жељка Мандића из Новог Сада, отворена је
у четвртак, 16. марта, у Српском
културном центру у Паризу.
„Тема је усмерена је ка уметничком промишљању најразличитијих манифестација транзиције у савременом друштву – од
политичких, преко социолошких и привредно-економских,
па све до технолошких промена

које карактеришу савремени
свет у коме живимо. Сви ови
транзицијски процеси се захваљујући глобалној медијској
умрежености одвијају убрза-

но, без могућности претходних елаборација и привикавања – што доводи до колективних траума”, наводи се у саопштењу.
Изложба ће бити отворена
до 22. априла.
М. М.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за пензионере
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”
припремио је лепу акцију за све пензионере:
они ће до краја марта
имати право на 20% попуста на све услуге у ординацији.
Искористите ову прилику и закажите пре-

глед путем телефона
064/21-75-056. 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 марта 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 марта, колико акција траје.
Дакле, од петка, 24. марта,
до четвртка, 30. марта, важиће купон број 4, 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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ПОЛИТИКА
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Залагање
за владавину права

ПРЕДСТАВЉАМО ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАНДИДАТЕ: САША ЈАНКОВИЋ И БОШКО ОБРАДОВИЋ

Вратимо државу
у Србију
» Наставак са стране 1

Душан Стојић, в. д. председника Градског одбора и шеф
одборничке групе Демократске странке, истакао је да се
на предстојећим изборима
одлучује о томе како ће се
водити држава у наредних
пет година и да је због тога
важно да што већи број грађана изађе на гласање.
Он је на конференцији за
новинаре одржаној у среду,
22. марта, подсетио да је ДС
подржао кандидатуру Саше
Јанковића због тога што се
залаже за владавину права,
насупрот владавини страха.
– Саша Јанковић се залаже за све оне вредности за
које се Демократска странка
бори свих ових година. Он је
изванредан интелектуалац,
господин и добар човек, који ће својим радом учинити

да ова земља постане боље
место за живот. Грађани неће корачати смркнутих лица, већ уздигнутих чела, са
осмехом – казао је Стојић.
Том приликом је Никола
Ћурчин, одборник ДС-а у локалном парламенту, истакао
да ће грађани без обзира на то
што ће 2. априла бирати новог шефа државе, својим гласовима исказати и мишљење
о раду панчевачке власти.
– Видећемо да ли је подршка народа заиста онаква
каквом је представљају и да
ли одражава стање у Скупштини, с обзиром на то да
одборничка група СНС-а
има преко 40 представника.
Дакле, битно је да знамо да
ли парламент одсликава оно
што грађани сада мисле –
прецизирао је Ћурчин.

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА

Формирано радно тело
Републичка изборна комисија формирала је Радно тело за
спровођење избора за председника Републике Србије, који
ће бити одржани 2. априла.
Чланови поменутог радног тела су: Зденка Јокић (СНС), Далиборка Јагица (СПС), Фадил Гребић (ПУПС), Ана Гламочанин (СРС), Никола Полић (ДЈБ), Милутин Илић (Српски покрет Двери) и Оливера Ћириковачки (ДС). Координатор је
Милорад Милићевић, начелник Градске управе Панчево.
У четвртак, 17. марта, у Републичкој изборној комисији
жребом је одређен редослед кандидата на гласачком листићу.

1. Саша Јанковић, Група грађана „За Србију без страха”
2. Вук Јеремић, Група грађана „Морамо боље”
3. Мирослав Паровић, Народни слободарски покрет
4. Саша Радуловић, Група грађана „Доста је било”
5. Лука Максимовић, Група грађана „Љубиша Прелетачевић
Бели, Бели – Само јако”
6. Александар Вучић, коалиција СНС, СПС, СДПС, ЈС,
ПУПС, ПС, СПО, Покрет „Снага Србије – БК”, СВМ
7. Бошко Обрадовић, Српски покрет Двери
8. Војислав Шешељ, Српска радикална странка
9. Александар Поповић, Демократска странка Србије
10. Милан Стаматовић, Група грађана „За здраву Србију –
Милан Стаматовић”
11. Ненад Чанак, Лига социјалдемократа Војводине
РИК је донео Одлуку о облику и изгледу гласачких листића,
на основу које ће бирачи гласати на изборима за шефа државе.
Према тој одлуци, листићи ће се штампати са једном, две, три,
четири или пет језичких варијанти, зависно од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама и градовима у Србији.
Грађани којима је истекла лична карта, могу гласати уз потврду МУП-а о поднетом захтеву за издавање нове личне карте,
уколико бирачком одбору покажу и стару личну карту.

Петак, 24. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

• Шта ћете поставити као приоритете и циљеве током прве
године председничког мандата?
– У спољној политици то ће
бити изградња политичких,
привредних,
културних,
спортских, научних, омладинских и свих других односа са
суседима на темељу истинске,
а не лажне жеље за стабилношћу и просперитетом региона.
Ти односи се неће заснивати
на тапшању по леђима или викању на друге државнике, на
тајним договорима, нити на
подстицању страхова и конфликата. Бавићу се пословним и тржишним заједничким шансама, сличним кул-

турним, уметничким, историјским наслеђем и њиховим
развојем. У унутрашњој политици посветићу се изградњи
сигурности грађана у сваком
погледу, и то кроз подршку и
успостављање одговорности у
државним органима за законит и непристрасан рад. Тражићу одговорност, кроз зако-

ном предвиђене поступке, за
све који су претили, уцењивали, отпуштали, злоупотребљавали и насиљем градили своју
политичку моћ. Инсистираћу
на бољем животу грађана, а не
вештијем попуњавању упитника о лажном напретку. Тај
бољи живот можемо остварити само заједно, враћајући државу у Србију, враћајући
истинску аутономију у Војводину, самоуправу у сваки наш
град, достојанство сваком нашем грађанину. Градићу друштвени и државни дијалог. О
најбитнијим темама морамо
да расправљамо и доносимо
одлуке у озбиљном, институционалном разговору, без
притисака фантомки и војски
партијских и братских послушника. То ће бити мој задатак
као председника.
• Да ли ћете на неки конкретан начин, у сарадњи с премијером, покушати да оживите
индустрију у Панчеву?
– Индустрија у Панчеву је
од стратешке важности за Србију и чинићу све да оживи.
Као председник нећу оживљавати појединачне фабрике, јер
ко год каже да хоће, говори
неистину, или не зна шта је
посао председника државе.
Као председник, борићу се да
индустрија буде део привреде,
а не политички алат или средство за пуњење приватних џепова новцем. Сви знамо да
нам неке фабрике пропадају
иако би објективно могле да
раде веома успешно. Борићу
се и да у фабрикама не раде
најамници, већ радници, с
правима и обавезама које
штити држава. Ова власт се не
може поправити и реформисати, она се мора променити.
У слободној Србији влада не
сме да буде власник и директор наших фабрика. Она мора
бити савестан чувар чија ће
дужност бити да штити имовину да је неко не покраде.

Зауставићу пљачкање
народа
» Наставак са стране 1
Најважније овлашћење председника је могућност да врати
у парламент на поновно разматрање сваки лош закон. Николић никада то није учинио,
напротив, дозволио је да се
усвоји одлука о пљачкашком
смањењу пензија. Битно је и
то што председник представља Србију у свету, поставља
амбасадоре, врховни је командант војске, додељује одликовања и предлаже особе за обављање неких од најважнијих
државних функција. Ја желим
да будем председник који ће
се мешати у свој посао.
• Шта ћете поставити као
приоритете и циљеве током прве године председничког мандата?
– Инсистирам на враћању
праксе народног изјашњавања, то јест референдума о
кључним државним питањима. Грађани морају да кажу
своје мишљење о даљем путу
Србије у Европску унију, о
споразуму с НАТО-ом и да се
изјасне о томе да ли желе увоз
генетички модификоване хране и семена, а такође треба да
кажу своје мишљење о антиуставним бриселским споразумима које је ова власт потписала. Бићу председник који ће
омогућити народу да одлучује
о својој будућности. Осим тога, бићу заштитник свих породичних људи Србије. Иницираћу подршку младим брачним паровима и породицама с
више деце. Залагаћу се за то да
држава више брине о самохраним мајкама и очевима. Инсистираћу на томе да жене имају
подједнака примања као мушкарци и спречићу да у професионалном смислу испаштају само зато што желе да се
остваре и као супруге и као
мајке. Приче о феминизму и
родној равноправности су лицемерне, с обзиром на то да

ниједна права тема није покренута.
• Да ли ћете на неки конкретан начин, у сарадњи с премијером, покушати да оживите
индустрију у Панчеву?
– Председник државе мора
да сарађује с Републичком
владом, а посебно када се ради
о привредним активностима.
Ја сам једини кандидат који
инсистира на томе да домаћа
привреда и пољопривреда буду у првом плану. Државне

субвенције, пореске олакшице, извозне гаранције и дугорочне кредите морамо усмерити ка домаћим привредницима и пољопривредницима.
Потребно је заменити увоз
домаћом производњом, уз царинске мере за заштиту дома ћег про из во ђа ча, об но ву
пољопривредно-индустријских
комбината, индустрију домаће
пољопривредне механизације
и српско задругарство. Панчево има капацитет за све поменуте правце деловања, само је
потребно да иза Града стане
држава, а она тренутно помаже
само стране инвеститоре. Српска економија мора служити
интересима нашег народа.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Уздамо се у сопствени став
Др Војислав Шешељ, лидер
Српске радикалне странке и
кандидат те партије за председника државе, посетио је
Панчево у уторак, 21. марта.
Говорећи о предстојећим изборима, он је пред присутним
функционерима, члановима и
симпатизерима СРС-а навео
како му је главни циљ да „потуче” Вука Јеремића и Сашу
Јанковића као главне конкуренте, да би у другом кругу
могао да победи Александра
Вучића.
– Ја сам веома оптимистичан и највеће наде полажем у
исход телевизијског дуела. Нико ме за двадесет седам година
није победио у дуелу, па неће
ни Вучић – рекао је Шешељ.

Он је истакао да су његови
конкуренти људи у рукама западњачких амбасада и страних
обавештајних служби и да се
финансирају из иностранства.
– Вук Јеремић је већ потрошио силне милионе, а Саши
Јанковићу су логистику обезбедили Демократска странка
и њени сурогати. Ми, српски
радикали, уздамо се у сопствени став – саопштио је кандидат СРС-а.
Шешељ је казао и да сви кандидати осим њега свакодневно
лажу грађане Србије јер обећавају веће плате и пензије, смањење стопе незапослености,
добро здравство и школство.
– Ниједна од поменутих
области није у надлежности

председника Републике. Шеф
државе не може ништа од тога
да уради, јер је Влада одговорна за тај посао. Да бисмо могли да се бавимо тим питањима, морамо да победимо на
парламентарним изборима.
Због тога лажовима не верујте
ништа – прецизирао је Шешељ.
Изјавио је и да он никада
није преварио и изневерио народ и да је увек говорио оно
што заиста мисли. Према Шешељевим речима, грађани могу да му верују јер је чињеница да је показао и доказао како је лично спреман да се жртвује за своје идеје, принципе,
идеологију, отаџбину и Српство.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Подршка Вучићу
Градски одбор Социјалистичке партије Србије одржао је
седницу у уторак, 21. марта, у
малој сали Градске управе,
поводом пружања подршке
кандидату за председника државе Александру Вучићу.
Никола Дангубић, председник ГО СПС-а, казао је да се
расправља само о најбољим организационим начинима поступања, који би допринели томе да Вучић победи већ у првом кругу гласања.
Одговарајући на новинарско питање да ли су чланови

сматрамо да ћемо уколико
пружимо одговарајући резултат на сваком нивоу, то јест
ако Вучић победи, имати простора да партиципирамо и у
градској власти. Сматрамо да
је наш кадар квалитетан и да
може дати допринос развоју
нашег града.

ГО сложни у одлуци да се за
шефа државе подржи актуелни премијер, с обзиром на
то да је СПС у локалу део

опозиције, Дангубић је одговорио:
– Јесте чињеница да смо у
Панчеву део опозиције, али

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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ХРОНИКА
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

МИНИСТАР ВУКОСАВЉЕВИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

КРЕДИТ, КАДАР И УПИС
У ПРИВАТНЕ ВРТИЋЕ

Континуитет улагања у културу

Кредитом од 273 милиона
динара биће финансирани
радови у седам школа и
на изградњи потамишког
колектора и канализационе
мреже
Нови в. д. директора
Народног музеја и ТОП-а,
а мандати потврђени
директорима Дома здравља
и Дома културе у Глогоњу
Фотограф Никола Стоилковић, дипломирани менаџер, и Мирослав
Бирцлин, дипломирани археолог,
нови су вршиоци дужности директора Туристичке организације Панчева
односно Народног музеја. На основу
одлуке одборника Скупштине града,
а без расправе, они су постављени 17.
марта на те функције уместо Бранислава Ровчанина и Светлане Месицки, који су поднели оставке. На истој

седници одлучено је и да досадашња
в. д. директорка Дома здравља Данијела Ристовски Корниц, специјалиста
медицинске биохемије, остане на челу те здравствене установе, те је именована за директора с мандатом од
четири године. Струковном инжењеру електротехнике Славку Јовановском такође је мандат продужен, па
је именован за директора Дома културе у Глогољу. Одборници су изгласали и промену састава у појединим
управним и надзорним одборима домова културе у селима, а одлучено је
и да за место директора у Дирекцији
за изградњу и уређење Панчева буде
расписан конкурс.
Преко 90 тачака локални одборници
су усвојили за око два сата, што говори
да расправа, али ни известилаца за
скупштинском говорницом код већине
тачака није било. И на овој седници,
приликом утврђивања дневног реда,
одборница Соња Радивојев (ЛСВ) из
Долова затражила је да одборници
расправљају о цени одношења смећа у
том селу и позвала је становнике других места да подрже њен предлог да
цена те услуге, по домаћинству, буде
300 динара. Проблем наплате смећа у
том северном селу ни на овој седници
није разматран, јер предлог није уврштен у дневни ред.
За потамишки колектор највише новца
Одборници су усвојили одлуку о кредитном задужењу Града за капиталне
инвестиције за нешто више од 273
милиона динара. Тај новац, како је
образложио заменик градоначелника
Предраг Живковић, биће утрошен на
изградњу фекалног колектора од Луке Дунав до северне индустријске зоне и за реконструкцију црпне станице код Луке у висини од 234 милиона динара, а преостали новац биће
утрошен за изградњу канализација у
Улици Марка Краљевића (пет милиона) и наставак тих радова у Омољици (десет милиона динара). Пет
основних и две средње школе добиће
за радове укупно око 20 милиона динара, а 3,5 милиона биће уложено у
кров Спортског савеза.
– Кредитно задужење у 2017. години знатно је мање у односу на креди-

те узете у претходне две године – рекао је Живковић.
Процедурално-финансијска пракса
јесте да се на првој седници Скупштине града у години усваја и нулти ребаланс буџета (због преноса дела неутрошеног новца из претходне године), а
Живковић је образложио зашто ребаланса нема на овој седници и када ће
та одлука бити пред одборницима.
– Уколико добијемо додатна средства од министарства, а добићемо, наша обавеза ће бити да донесемо промену одлуке о задуживању Града и ребаланс панчевачког буџета. Одлуком о
буџету распоредили смо највећи део
од 800 милиона динара, а завршни рачун нам је показао да нам је остало 45
милиона, што ћемо распоредити тим
ребалансом – рекао је Живковић.
Смањење листе чекања деце
за вртиће
Одлука о кредитном задужењу Града,
иако важна, јер доноси и план финансирања будућих радова, за одборнике је, судећи по броју излазака за

говорницу, ипак била мање важна од
Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у вртићима чији
је оснивач друго правно или физичко
лице у Панчеву за радну 2017/18.
Ова одлука предвиђа помоћ од укупно осам милиона динара за првих
тридесет родитеља деце која остану
неуписана у државне вртиће „Дечје
радости”. То значи да ће боравак малишана у регистрованим приватним
вртићима (којих још увек на територији Панчева нема) Град суфинансирати са 80 одсто, односно до
22.500 динара месечно, исто колико
износи и помоћ за родитеље чија
деце бораве у државним вртићима.
Ова одлука се практично доноси
унапред, за школску 2017/18. годину, а може и да имплицира отварање
приватног вртића.
Одборник Никола Ћурчин (ДС)
поздравио је ову одлуку, али је критиковао то што она не прописује
прецизније критеријуме за одабир
првих тридесет малишана, већ је
по принципу – ко пре преда докумен та ци ју у Град ском услу жном
центру.
Чланица Градског већа задужена
за предшколско образовање мр Татјана Божић рекла је да је циљ ове
одлуке да се смањи листа чекања
деце за упис у вртиће. Када је реч о
критеријумима, изјавила је да је
проблем то што Предшколска установа нема јединствену листу неуписане деце, већ постоји списак за
сваки објекат, укључујући и панчевачка села, односно школе при којима раде вртићи.
– План је да немамо листе чекања
наредних година. Град неће склапати
уговоре с приватним вртићима, већ с
родитељима, па зато ће родитељи
морати да прибављају сами документацију и да конкуришу – одговорила
је она.
Одборник Покрета „Доста је било”
Дејан Јовановић сложио се да је идеја
добра, али је додао и да се касни с решавањем проблема неуписане деце.
– Листа чекања за упис деце у вртиће постоји ваљда само у Србији –
рекао је Јовановић.

У име Савета за родну равноправност Панчева и женске одборничке
мреже, Милица Тодоровић (СНС)
похвалила је више градских одлука,
попут ове, али и одлуке о вантелесној
оплодњи и наставак програма гинеколошке заштите у селима, које су
такође усвојене на седници, јер су,
како је рекла, значајне за женску популацију.
Приликом разматрања годишњег
плана рада Градског штаба за ванредне ситуације Никола Ћурчин (ДС)
приметио је да у плану за 2017. нису
наведени рокови. Подсетио је да је
Панчево прошле године задесио град
који је оставио велике последице,
као и да јавност није добила одговор
на питање зашто противградне ракете нису испаљене.
– Све наведене активности у овом
плану немају рок за реализацију, а
то значи, на пример, да процену изложености елементарним непогодама штаб може донети у децембру.
Молим градоначелника, који је командант штаба, да помогне и да рокови буду постављени – рекао је
Ћурчин.
Обједињена расправа, али без расправе, била је код програма и финансијских планова градских установа
културе и сеоских домова културе за
ову годину.
Одборници су усвојили и два плана детаљне регулације за подручје
Бела Анта у Долову, где ће моћи да се
изгради ветропарк, као и предлог за
израду плана детаљне регулације за
шири центар града.
На самом крају седнице, када одборници постављају питања, Никола
Ћурчин (ДС) затражио је попис инвентара у МЗ Младост, затим документа о набавци клима-уређаја, као
и информацију о томе ко користи
просторије МЗ у Банатском Новом
Селу, али и докле се стигло с решавањем проблема Апотеке Панчево.
Горанка Петровић (СРС) поставила
је одборничко питање у вези с коришћењем просторија у Месној заједници Јабука. Они нису пропустили
прилику, па су на крају позвали
Панчевце да изађу на председничке
изборе 2. априла.
М. Димитрић

Министар културе и информисања
Владан Вукосављевић посетио је
Панчево 17. марта и у градској кући
се састао с градоначелником Сашом Павловим и са чланом Градског већа задуженим за културу Немањом Ротаром, након чега су заједно посетили Народни музеј, где
је у току изложба слика Саве Шумановића.

додао да ће министарство на чијем
је он челу учинити све да Народни
музеј Панчево добије пројекат за
реконструкцију.
У последње три године Министарство културе је помогло наш
град с 36 милиона динара. Градоначелник Саша Павлов изјавио је да је
Панчево центар културе с великим
бројем културних манифестација,

Министар Вукосављевић навео је
наш град као добар пример културног развоја, који треба да следе и
остале локалне самоуправе у земљи. Подсетио је да, поред богатог
културног садржаја током целе године, Град може да се похвали и
већ другом донетом културном
стратегијом, али и чињеницом да је
први град у земљи који ју је усвојио
још 2010. године. Издвајање за културу у висини од 10 одсто градског
буџета само је још један плус.
– Панчево је својим активностима у области културе већ дужи низ
година успело да одржи врло специфичан идентитет, снажан културни развој, културни и програмски живот. Панчево се с неколико
изузетних потеза сврстава у сам врх
позитивних културних дешавања у
Србији и врло успешно функционише, ако узмемо у обзир да Панчево
има и девет културних центара.
Одржавање ових центара у селима
је једно изузетно постигнуће, као и
манифестације по којима је Панчево познато – рекао је министар и

које су и један од темеља Стратегије развоја културе од 2016. до 2020.
године.
– Нама је за наредни период веома важно даље унапређење Панчева
као центра културних манифестација и као филмског града. С министром смо разговарали и о начинима помоћи за реновирање споменика културе, али и за објекте који
представљају богато индустријско
наслеђе града, као што су Црвени
магацин и пивара Ђорђа Вајферта.
Мала су средства којима располажу
и Град и Министарство за инвестициона улагања. Договор је да покушамо да дођемо до различитих
фондова – рекао је Павлов.
Министар културе Владан Вукосављевић на крају посете Панчеву
погледао је и гостујућу изложбу у
Народном музеју „Последња деценија Саве Шумановића”. Он је рекао да је сликар најтрагичнија личност наше културе и подсетио да су
му 1942. године усташе, пре него
што су га убиле, одсекле шаку којом
је стварао уметничка дела.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ МЕТЕОРОПАТА?

Здравима не смета промена времена

Д. ИГЊАТОВ

Ф. БУНЧИЋ

Време је у протеклим месецима показивало своје непредвидиве ћуди.
Било је дана када су се температуре
разликовале и по неколико десетина
степени. Пролеће је стигло, а температура се мења из сата у сат. Ујутро је
прохладно, у подне више од 20 степени, навече нам опет треба капут...
Питали смо суграђане сметају ли им
те нагле временске и температурне
промене и како се облаче у тим условима.
ДРЕНКА ИГЊАТОВ, пензионерка:
– Све мислим да јесам метеоропата. У последње време све више и више. Промене времена на мене не
утичу баш много, али некад се осећам мало уморно. Лагано се облачим
и никад ми није хладно.
ФРАЊО БУНЧИЋ, пензионер:
– Промене времена ми уопште не
сметају. Скоро подједнако волим кад

Д. КИТАНОВСКА

А. БУКАЗИЋ

је зима и кад је хладно и кад је топло
у пролеће и на лето. Лепо је кад дође
промена времена, било која – и на
хладније и на топлије. Све ми одговара. Сад кад су велике разлике у јутарњим и дневним температурама,
човек са собом мора да носи неки топлији горњи део одеће, који ће преко
дана скинути.
ДЕСАНКА КИТАНОВСКА,
пензионерка:
– Нисам метеоропата. Још ми
прија да се обучем зимски. Није
још увек време да се раскомотимо.
Мислим да промене времена нису
баш здраве, али не реагујем на њих
много јер немам здравствених проблема.
АЛЕКСАНДАР БУКАЗИЋ,
техничар за биотехнологију:
– Нисам метеоропата. Немам никаквих проблема што се тога тиче.

Е. ЛАЦКО

Ј. ДРАГОВИЋ

Наравно, више ми прија топло него
хладно време, боље ми је да се знојим него да мрзнем. Волим да носим
тренерке, тако ми је лакше, комотније ми је.
ЕРНЕСТ ЛАЦКО, новинар:
– Пријају ми ове промене времена.
Волим да је што топлије, не волим
кад је хладно, не волим кад је бљузгаво, не волим кад је тмурно, кад је
киша. Не облачим се слојевито. Кад
ми је топло, скинем јакну, а некад
ми јакна добро дође. Болеснима ово
време вероватно не прија, а здравима не смета.
ЈОВАНА ДРАГОВИЋ,
студенткиња учитељског факултета:
– Промене времена ми, у суштини,
не сметају. Имала сам повреду зглоба док сам тренирала, па мало осећам болове.
Анкетирала Милица Манић
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ДИРЕКЦИЈА ПРЕДЛОЖИЛА СТРАНКАМА

ДУГ ЗА ЛОКАЛЕ НА 24 РАТЕ
Отписано 6,4 милиона
динара застарелог
дуга за закуп
Партије ће убудуће
морати редовно да
измирују своје обавезе

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

ГМО и пчеле
Инсекти опрашивачи су врло важан чинилац опстанка
биљака, али и живог света
уопште. У последњих неколико година њихов број се
широм света знатно смањио,
а код појединих врста то
смањење је достигло чак и
драматичне последице. Разлози за појаву масовног изумирања пчелињих друштава, које је регистровано од
2006. године на готово свим
меридијанима, још увек нису одређени. Оно је захватило како пчеле у кошницама,
тако и дивље пчеле, али су
запажене сличне појаве и у
популацији дивљих бумбара. У питању су важни полинатори, од којих зависи производња више од 80 одсто
пољопривредних усева, али и
опстанак преко 20.000 различитих биљних врста. Научна
истраживања вршена у Великој Британији показала су
да једно пчелиње друштво
опрашивањем и очувањем
биолошке разноврсности
биља на неком подручју доноси широј друштвеној заједници 1.200 евра годишње
(од тога пчелари добију свега од 1,5 до три одсто, кроз
пчелиње производе, а све
остало је добит воћара и других пољопривредника).
Последњих година појачавају се напори на утврђивању разлога изумирања полинатора и предузимању
мера за санирање последица. Као најчешћи разлог изумирања пчела помињу се
пестициди. На нивоу ЕУ уведена је и привремена забрана читаве једне групе инсектицида – неоникотиноида.
Примера ради, ови препарати се наносе на семе сунцокрета, а када дођу до цветног
праха и нектара, где га пчеле могу конзумирати, они
утичу на нервни систем пчела, смањују њихове способности сећања и мириса, те се
оне потпуно дезоријентишу.
Овако отроване пчеле доживљавају парализу, а потом и
смрт. Да се ради о веома
отровним једињењима, говори и чињеница да су за њихово разлагање у земљи по-

требне најмање три године,
тако да уколико је сунцокрет
третиран овим пестицидом,
велика је вероватноћа помора пчела и идуће године.
Ширење и производња
ГМО биљака означени су
као један од значајних узрока изумирања корисних инсеката. Према Студији о статусу опрашивача у Северној
Америци из 2006, почетак
нестајања пчела, назван Colony collapse disorder, поклапа се с масовним гајењем
генетички модификованих
биљака у САД. Од 2006. године па надаље анализе показују да у тим подручјима
пчелари губе најмање трећину пчелињих заједница.
ГМО биљке отпорне на
штетне инсекте садрже гене
бактерије Bacillus thuringiensis, који стварају протеине
са инсектицидним дејством.
Тим научника на Универзитету Џена у Немачкој од
2001. до 2004. утврдио је да
пчеле инфициране микроспоридијама много брже
умиру када су истовремено
изложене и токсину Bacillus
thuringiensis. Такође, истраживање рађено у Канади
2004. године показало је да
су пчеле мање посећивале
цветове ГМО биљака, отпорних на хербицид, него цветове класично или органски
произведених биљака.
Један од разлога оваквог
развоја ситуације је и данашња неконтролисано интензивирана индустријска
пољопривредна производња, која доводи до нестанка
станишта, хранилишта и
подручја размножавања полинатора, па све то изазива
смањење броја ових корисних инсеката. Формирање
и управљање стаништима у
којима ће, на пољопривредним површинама, живети
инсекти опрашивачи значајно побољшава биолошку
разноврсност и подстиче
добробит за околину.
У наредном броју „Панчевца” упознаћемо вас с методом цветних појасева који
се користе у одрживим системима биљне производње.

УГОВОР ЗА „УРБАНИЗАМ”

„Јужни Банат”
добио просторије
На основу одлуке Градског
већа, Град Панчево уступиће
Регионалној развојној агенцији „Јужни Банат” на бесплатно коришћење просторије „Урбанизма” (Дирекције
за изградњу и уређење Панчева) на углу Немањине и Карађорђеве.
Ова недавно основана
агенције биће смештена у
105 квадратних метара простора зграде коју је и до сада
користила Дирекција за изградњу и уређење Панчева. У
уговору је прецизирано и да
ће агенција и „Урбанизам”
заједно користити још 141
квадрат. Председник Скуп-

штине Агенције је Саша Павлов, градоначелник Панчева, а директор је Игор Кнежевић, официр из Београда.
У оснивању ове агенције
учествовале су све локалне самоуправе с територије јужног
Баната – два града и шест општина, као и приватна предузећа „Финнет” из Панчева и
„Хајтим” из Вршца.
Чланарина Панчева у овој
регионалној агенцији износи 24 милиона динара, а ове
године укупно ће бити уложено 60 милиона динара.
Го ди шња чланарина „Ју жног Баната” је 60 милиона
динара.

Одборници Скупштине града
усвојили су на прошлој седници измењену одлуку о плаћању
доспелих а неизмирених закупнина за пословнe просторe ЈП
Дирекције за изградњу и уређење Панчева. Ова измена се односи на потраживања политичких странака и предвиђа да се
дуговања за последње три године, за која оне нису утужене и
за која није покренута принудна наплата, могу платити на
највише 24 месечне рате. Одлучено је и да Дирекција отпише
сва застарела дуговања.
Стручна комисија формирана почетком године у том јавном предузећу сагледала је сва
дуговања политичких странака за закуп просторија и утврдила колико износи висина заосталих наплативих потраживања, као и висина дуговања
која због застарелости не могу
бити наплаћена, те је предузеће практично донело две одлуке: да се изврши отпис ненаплативих потраживања и да се
за оне наплативе понуди могућност плаћања на рате.

Како смо сазнали, доспела а
ненаплатива потраживања политичких странака за закуп
пословних простора која ће
бити отписана износе 6,4 милиона динара, закључно с 31.
децембром 2013. Када се погледа структура отписаних потраживања за укупно 29 политичких странака, види се да ту
има и партија које више у Панчеву не постоје, попут Коалиције „Војводина”, Грађанског
савеза Србије...
– Сада је дефинитивно решено да се наплате доспела
дуговања политичким стран-

кама које имају у закупу градске просторије од 2014. године. Због тога смо практично
морали прво да отпишемо сва
она заостала дуговања до краја 2013. године – рекао је Милан Балчин, помоћник директора Дирекције за финансијске
послове, и додао да ће у супротном бити приморани да
покрену поступак принудне
наплате.
Након отписа тих застарелих потраживања Дирекцији
политичке партије тренутно за
коришћење њених просторија
укупно дугују 2,4 милиона ди-

нара, а тај дуг ће моћи да плате на рате. У супротном, предузеће ће бити принуђено да
покрене принудну наплату.
Сви они који желе да плате
дуг на одложено, моћи ће да
поднесу захтев у року од 45 дана од дана ступања ове одлуке
на снагу.
До сада практично никада
није било покушаја да се
странкама дуговања наплате,
па није било забележених
принудних наплата, али и није први пут да се странкама отписују дуговања, јер је то
практично био уобичајен поступак.
Иначе, градска одлука прописује да политичке странке
за закуп просторија плаћају
износ у висини од 25 одсто цене одређене за комерцијалне
делатности. Балчин је додао и
да су ревизијске куће инсистирале на томе да у књиговодствену документацију буду
унета потраживања која су наплатива да би се у сваком тренутку знало реално стање. И
екстерна ревизија и државни
ревизор упућивали су Дирекцију на отпис застарелих потраживања.
Странке које имају дугове и
опомене добиће позив за закључење споразума с Дирекцијом. Када помињемо странке, у Панчеву једино СНС није
закупац Дирекцијиних односно градских просторија.

ЗАВРШЕН ПОПИС НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА

За озакоњење чека преко 30.000 решења
На територији Панчева регистрована су 30.683 нелегална
објекта – резултат је завршеног пописа незаконито изграђених простора у власништву
правних и физичких лица.
На основу Закона о озакоњењу објеката и решења градоначелника о образовању комисије, од прошле године па
до 13. марта, када је овај посао
завршен, укупно је на терену у
Панчеву радило око 50 пописивача, а у овај посао била је
укључена и грађевинска инспекција Секретаријата за инспекцијске послове Панчева.
– У Панчеву и у свих девет
села завршен је попис и евидентирана су укупно 30.683
нелегална објекта – рекао је
Слободан Кундаковић, председник панчевачке пописне
комисије.
Надлежни из Градске управе
су ове недеље обавестили грађане да ће решења о уклањању

незаконито изграђених објеката бити достављана Секретаријату за урбанизам и стамбенокомуналне послове, како би по
службеној дужности био покренут поступак озакоњења.
Како нам је Кундаковић објаснио, то не значи да ће се кренути у рушење таквих објеката,
јер је у ствари држава аутоматски покренула други поступак.
– Доноси се решење о уклањању нелегалних објеката,
али истовремено ће се покренути процедура за легализацију, до правоснажног решења
– рекао је он.
То значи да је с пописом нелегалних објеката завршен само
део посла, јер је сад покренута
и процедура за легализацију
тих евидентираних објеката,
па ће грађевинска инспекција
у даљем раду обрађивати податке и доносити решења у
складу са Законом о озакоњењу објеката.

Законски рок за попис нелегално изграђених објеката био
је 27. новембар прошле године,
али с обзиром на то да је у Панчеву, а слично је и било и у другим местима, до тог рока био
пописан само град, без села,
било је јасно да ће надлежно
министарство продужити рок
за завршетак овог посла. Тада

је било одлучено и да се на том
послу ангажује више људи. Такође, закон прописује крајњи
рок за попис објеката, али не и
рок до када тај посао треба да
заврше локалне самоуправе.

Закон о озакоњењу објеката
омогућиће да се највећи број
незаконито изграђених објеката уведе у законске токове, у
једноставној и брзој процедури. Предвиђено је да грађевинска инспекција изврши попис
свих бесправно саграђених
објеката на својој територији.
По евидентирању објеката за
које није поднет захтев за легализацију, грађевински инспектор доноси решење о рушењу
тог објекта, које се доставља
власнику и надлежном органу
за озакоњење објеката, који је у
обавези да по службеној дужности покрене поступак озакоњења. Дакле, не препушта се
више на вољу власницима незаконито изграђених објеката
да ли ће поднети захтев, већ
држава то чини. Грађани који
су захтеве за легализацију поднели по претходним законима,
нису били у обавези да поново
пријављују своје објекте.

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ

Сајам запошљавања у Панчеву
Тридесет послодаваца тражиће раднике на Сајму запошљавања који ће бити одржан у
Панчеву у среду, 29. марта.
Национална служба за запошљавање (НСЗ), у сарадњи с
локалном самоуправом, приредиће Сајам запошљавања на
Корзоу, у Улици војводе Живојина Мишића, од 11 до 14
сати.
Послодавци ће на штандовима понудити незапосленим
лицима 56 слободних радних
места из области личних услуга, обраде метала, образовања,
социјалне заштите, информационих технологија, туризма,
трговине и угоститељства. На
Сајму ће се представити послодавци који су заитересовани за младе, а у оквиру програма „Студентска летња пракса”.
Сајам запошљавања је прилика да посетиоци остваре директан контакт с већим бројем послодаваца који имају

потребу за запошљавањем кадра, да на лицу места оставе
пријаву за запослење и радну
биографију (CV), као и да сазнају податке о фирми у којој
конкуришу, условима рада,
заради коју могу очекивати и

могућностима за напредовање. Послодавци ће на овај начин моћи да једноставно и
брзо пронађу потребне раднике, а на располагању ће им
бити и бесплатна професионал на се лек ци ја при ли ком

избора кандидата и могућност коришћења финансијских олакшица при запошљавању.
Национална служба за запошљавање позива незапослена
лица да посете овогодишњи сајам и да са собом понесу своју
биографију (CV), а на штанду
НСЗ-а моћи ће да добију одговоре на питања о актуелним
услугама и програмима.
Све додатне информације заинтересована лица и послодавци могу добити у просторијама
панчевачке филијале НСЗ-а.
Уколико буде лоше време,
сајам ће бити одржан у холу
Градске управе, Трг краља Петра I број 2–4.
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СТУДЕНТИ ЈЕЈЛА ПОСЕТИЛИ РАФИНЕРИЈУ ПАНЧЕВО

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

НИС ПРЕДСТАВИО СВОЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ

Две групе, два врха

Шест година сарадње
са образовним
институцијама
Пословања у складу
с принципима
одрживог развоја
Негујући сарадњу с међународним и домаћим образовним институцијама, компанија НИС је прошлог четвртка,
16. марта, угостила студенте
Школе за менаџмент америчког универзитета Јејл. У оквиру студијске посете амерички
постдипломци имали су прилику да чују предавање генералног директора НИС-а Кирила Кравченка на тему пословања компаније. Гости с
Јејла обишли су и Рафинерију
нафте у Панчеву, а на крају
посете студенти су имали прилику да бораве на модерној
„Гаспромовој” бензинској станици „Дунав”.
Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, одржао је
презентацију студентима мастер-студија тог универзитета
о тренутној ситуацију у нафтном и гасном сектору на глобалном плану и на Балкану,
најновијим еколошким трендовима, као и о најважнијим
пословним резултатима НИС-а
и „Гаспром њефта”. Он је говорио о трансформацији НИС-а
из нафтно-гасне компаније у
један од највећих вертикално
интегрисаних енергетских система у југоисточној Европи.
Да подсетимо, преображај регионалног лидера почео је
2009. године, с доласком „Га-

спром њефта” за већинског
акционара. Генерални директор НИС-а изнео је планове за
даљи развој компаније и истакао значај пословања у складу
с принципима одрживог развоја. Ово није први пут да Кирил Кравченко држи предавања у области научног рада. Генерални директор НИС-а редовно држи овакве мастеркласове студентима различитих пословних школа, попут
Интернационалне школе за
менаџмент из Бледа или Пословне школе INSEAD. Кирил
Кравченко поседује звање доктора економских наука и предаје на Хемијско-технолошком универзитету „Мендељејев”, као и на Универзитету
„Гупкин” у Москви. Он је и гостујући предавач Департмана
за индустријски инжењеринг

и менаџмент на Факултету
техничких наука у Новом Саду. Поред тога, аутор је бројних научних публикација.
Модернизација
После презентације генералног директора око 30 студената, које је у посети НИС-у
предводила Ивана Катић, професор Универзитета Јејл, обишло је модернизовану Рафинерију нафте у Панчеву. Представници Блока Прерада представили су академцима Комплекс за благи хидрокрекинг и
хидрообраду (MHC/DHT), чијом је изградњом омогућена
производња моторних горива
„Евро 5” стандарда. Студенти
су имали прилику да виде
главну командну салу Рафинерије и да се упознају с плановима за даљу модернизацију

прерађивачког
комплекса
НИС-а.
Представници НИС-а угостили су студенте Јејла на
бензинској станици „Дунав”,
која припада бренду „Гаспром”, премијум сегменту у
области малопродаје у Србији
и региону. Америчким академцима је представљен концепт регионалног развоја
бренда бензинских станица
којим НИС, поред Србије,
управља и у Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији и
на којима се потрошачима нуде врхунска горива.
Партнерски односи
Професорка Ивана Катић, која је и прошле године била у
посети НИС-у, након обиласка
панчевачке рафинерије рекла
је да је импресионирана оним
што НИС чини да се развија
упркос изазовима. Оно што ју
је посебно задивило, јесу улагања НИС-а у сектор образовања и сарадња нафтног гиганта
с научнообразовним институцијама. Кејтлин Фолстром,
која је на постдипломским
студијама, истакла је да је рафинерија у Панчеву веома модерна, а посебан утисак на њу
оставиле су уређеност и чистоћа погона.
Компанија НИС већ шесту
годину заредом кроз програм
„Енергија знања” негује партнерске односе са образовним
и научним институцијама у
земљи и иностранству, који
између осталог подразумевају
организацију студентских посета компанији, али и гостујућа предавања представника
НИС-а на факултетима.

ОДРЖАН ШТРАЈК ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Нису испуњене одредбе споразума
Панчевци се придружили
протесту „Човек се
веже за реч”
Синдикалци тврде
да су запослени у
просвети оштећени
за 60.000 динара
Чланови Асоцијације просветних радника Србије у петак,
17. марта, прикључили су се
једнодневном протесту „Човек
се веже за реч”, који је органи-

зовала Унија синдиката просветних радника Србије. Тог
дана у десет панчевачких школа одржана је настава у трајању од 30 минута, а око 80 професора и наставника из нашег
града изразило је своје незадовољство и на протесту који је
организован у Београду.
Према речима Драгице Тасић, председнице Асоцијације
просветних радника Панчева и
члана Главног одбора Уније
синдиката просветних радника
Србије, запослени у панчевачким основним и средњим шко-

лама одлучили су се на овај корак јер Влада Републике Србије
није испунила одредбе из споразума потписаног крајем
априла 2015, којим се држава
обавезала да ће увести платне
разреде и тако уредити плате
запослених у јавном сектору,
као и да ће обезбедити средства
за исплату јубиларних награда
и помоћи запосленима у просвети. Штрајк је уредно био
пријављен у складу са законом
и, према њеним сазнањима, на
територији нашег града није
било притисака директора

школа на професоре и наставнике да одустану од протеста.
Како је она рекла за наш лист,
Главни одбор Уније синдиката
просветних радника Србије донео је одлуку да се у петак, 31.
марта, обустави настава у свим
школама чланицама ове синдикалне организације уколико држава не испуни оно што је потписала.
Да подсетимо, споразум је настао као договор државе и просветних синдиката након вишемесечног штрајка који је организован због умањења зарада.

ПРИДРУЖИТЕ СЕ АКЦИЈИ „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

Искључи светло! Осветли проблем!
Глобална еколошка
кампања
Највећа међународна добровољна акција „Сат за нашу
планету”, у организацији Светског фонда за природу (WWF),
која треба да упозори на расипање природних ресурса и
климатске промене, биће одржана 25. марта. Тог дана у
20.30 биће на један сат симболично угашена расвета у више
од 7.000 градова широм света.
Светски фонд за природу позвао је и грађане Србије да се
прикључе акцији гашењем сијалица у својим домовима,
установама и предузећима
најмање на један сат.
Наш град ће и ове године
бити део светске породице,
тако да ће Панчевци имати
прилику да у суботу, 25. марта,
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у Градском парку присуствују
пригодном програму у којем
ће учествовати дечји хор Панчевачког музичког друштва и
„Брас оркестар”. Тог дана
Удружење грађана „Препознај
у себи” организоваће креативну радионица под називом
„Колико је сати за нашу планету?”, у којој ће учесници
бити у прилици да од рециклираних материјала и комада амбалажног и осталог употребљивог отпада осмисле и

направе часовнике који ће
приказивати колико је заправо сати за нашу планету. Компанија „Божић и синови”
обезбедиће контејнер за одлагање истрошених сијалица и
флуоресцентних цеви, а Секретаријат за заштиту животне средине поставиће миниконтејнер за истрошене батерије. Програм подршке планети осмислили су Дом омладине Панчево, Канцеларија за младе и Секретаријат за заштиту

животне средине Градске
управе Панчева. Учешће на
овој манифестацији потврдила су многа панчевачка удружења и неформалне групе
младих.
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева упутио је позив на
адре се прав них ли ца и до
овог тренутка своје учешће су
по твр ди ли: ОШ „Аксентије
Максимовић” из Долова, ОШ
„Вук Стефановић Караџић” из
Старчева, панчевачка удружења грађана „Екопан”, „Препознај у себи” и Центар за информисање и образовање „Перо”,
месне заједнице из Иванова,
Банатског Брестовца и Качарева и Радио-телевизија Панчево.
Реч је о манифестацији која
се код нас организује десети
пут. „Сат за нашу планету” посвећен је одрживим изворима
енергије, а идеја је да се ублаже
климатске промене односно да
се смањи емисија са ефектима
стаклене баште, те да се повећа
енергетска ефикасност.

Чланови Планинарског друштва „Јеленак” спровели су
две активности прошлог викенда: једна група планинара обишла је Национални
парк Дурмитор, а друга Соколске планине.
Пет на ест
пан че вач ких
планинара по тешком терену препешачило је 50 километара висинске разлике од
преко 3.200 метара и освојило неколико врхова црногор ског пла нин ског го ро стаса. Друга група, од тринаест планинара, имала је

не што лак ши за да так –
освајање Соколских планина. Реч је планинском венцу
у Подрињу који спада у групу нижих планина (највиши
врх Ро жањ на ла зи се на
надморској висини од 973
метра). На његовим обронцима су остаци некада неосвојивог Соко-града. За два
дана панчевачка експедиција препешачила је око 40
километара по овој лепој и
питомој планини и савладала висинску разлику од око
1.150 метара.

АКТИВНОСТ „МАТЕРХОРНА”

Трекинг лига
Планинарско-алпинистички
клуб „Матерхорн” приредиће
треће коло Трекинг лиге Србије–Војводине у суботу, 25.
марта, на Фрушкој гори. Маратонска стаза биће дуга 33

километра и пролазиће кроз
познате пределе тог краја.
Старт и циљ биће на познатом излетишту Поповица, а почетак трке заказан
је за 9 сати.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШУМА

Чувајмо природу

Јавно предузеће „Војводинашуме” и Шумско газдинство
„Банат” из Панчева обележили су 21. марта Светски дан
шума. Том приликом је приређена радионица за ученике осмог разреда Основне
школе „Исидора Секулић”.
Акцији су се придружили и
чланови Покрета горана и
центра волонтера Панчево.
Шумско газдинство „Банат”
спровело је у Градској шуми
показно упознавање ученика
с пошумљавањем површине
храстом лужњаком. Посебан
акценат је стављен на одрживо коришћење шума с циљем да се очувају биодивер-

зитет и природна равнотежа
у том шумском екосистему.
О значају шума за природу
и човека и потреби њиховог
очувања и обнављања присутним ученицима и горанима говорили су мр Горан Вучетић, шеф службе планирања газдовања шумама, инж.
Симо Травица, шеф Шумске
управе Панчево, шумар Петар Славнић и инж. Маријус
Олђа, самостални референт
за заштићена подручја и животну средину. На крају едукације ученици су сазнали
како се правилно сади дрвеће и били су у прилици да и
сами посаде младицу.

МОНОГРАФИЈА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ

Нове чињенице
Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” приредиће
презентацију монографије о
Михајлу Пупину у среду, 29.
марта, од 13.30, у Гимназији
„Урош Предић”. Реч је о делу
„Научник и патриота Михајло
Идворски Пупин” аутора
проф. др Драгољуба Мартиновића и др Драгољуба Цуцића.
Посебност ове монографије је у приступу писању о ве-

ликом научнику, као и у томе што су у њој први пут објављене многе чињенице које
се тичу живота и рада Михајла Пупина.
Прво представљање монографије одржано је у Идвору
12. марта и том приликом су
обележене и 82 године од
смрти Михајла Пупина.
Књигу је издао Музеј Михајла Пупина у Идвору.
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Едукација деце и младих

Траума, бесвесно стање,
мождани или срчани удар
и друга ургентна стања
представљају велики стрес
како за пацијента, тако и за
лица у његовој непосредној
близини. Није свеједно да
ли ће помоћ лаика бити
прибрана, оснажена искуством и знањем, или ћемо у
нападу панике можда угрозити сопствени живот и живот унесрећеног. Савремена

нам бити од велике помоћи у
интензивирању здравственоедукативних предавања у вртићима, основним и средњим школама. Када је о најмла ем узрасту реч, свака наша посета вртићу учвршћује
нас у уверењу да ће наредни
сусрети медицинских радника и малишана протећи уз
много више осмеха и разумевања. Једна у низу таквих
посета реализована је у уторак, 21. марта, када смо били у вртићу „Бубамара".
Играње шприцевима, завојима, газама и слушалицама
помаже детету да без страха
убудуће прихвати улогу пацијента. Праву знатижељу
буди сусрет са санитетом,
његовом апаратуром, светлосном и звучном сигнализацијом. Има ли лепшег начина да се малишанима приближи посао лекара, техничара и возача наше службе, а
да се истовремено умање
страхови и предрасуде о

друштва велику пажњу посвећују превентивним активностима и едукацији
немедицинских радника с
циљем квалитетније и
ефикасније здравствене заштите. Ни економски разлози нису занемарљиви.
Са задовољством можемо
констатовати да су превентивне активности Дома
здравља Панчево, па тиме и
наше службе, наишле на разумевање и материјалну подршку Градске управе. То ће

здравственим радницима?
Практична едукација ученика седмих разреда основних школа реализује се кроз
акцију „КПР изазов", у
оквиру које се основцима,
изме у осталог, практично
показују мере прве помоћи
код трауме и крварења. У
среду, 22. марта, такве акције реализовали смо у
Старчеву и Омољици, а у наредним месецима следе посете осталим вртићима и
основним школама.

Пише:
др Мирослав Тепшић

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Мушкарци и нега

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Кожа мушкарца се много
разликује од коже жене. Површински слој (епидерм)
много је чвршћи и састоји се
од издужених ћелија, које
често приањају једна уз другу; поткожне масне наслаге
мање су изражене, а везивна
ткива су чврста и збијена.
Захваљујући томе јачи пол
не зна за целулит, стрије и
превремено старење. Али, с
друге стране, код мушкараца је изражена слабост површинских крвних судова,
што лицу даје црвенкаст изглед, затим често имају себорејни дерматитис услед
хипертрофне функције лојних жлезда, а проблеме им
прави и претерано знојење.
Због ових особина мушке
коже у козметичка средства
које припадници мушког
пола треба да користе спадају препарати за негу коже
(лосион за чишћење лица,
хидратантна дневна и хранљива ноћна крема, пилинг и

гел за предео око очију) и
козметика за бријање (пена
за бријање, лосион и гел после бријања). Избор препарата за негу је велики, јер се
козметичке куће утркују која ће произвести више различитих артикала тог типа.
Велика је потреба данашњег мушкарца за негом
лица. У прву категорију спадају пословни људи до четрдесет година, за које је нега
лица „саставни део” успешне каријере. Другу групу
чине мушкарци од 40 до 60
година, који се труде да прикрију знаке старења и буду
дуже „млади” због природе
посла. То су најчешће глумци и други људи из јавног
живота. Постоји и трећа група мушкараца – то су они
који једноставно не могу замислити живот без неге.
Управо они диктирају моду
у индустрији лепоте.
У козметичком салону
има третмана који изузетно
пријају мушкој кожи. Један
од њих је онај с воћним киселинама, које подмлађују и
чисте кожу, а уз то продужавају размак између два бријања и до четири дана. Такође, радиоталасни лифтинг
даје за 40 одсто боље резултате код мушкараца него
код жена, а запањујуће добре ефекте даје и мезотерапија лица, и то већ после само неколико третмана.

Петак, 24. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ПОСЕТИО ОПШТУ БОЛНИЦУ

ИНТЕРНО СЕ СЕЛИ У 21. ВЕК
Радови почињу у мају
и трајаће девет месеци
Вредност пројекта
око 500 милиона
динара
Пацијенти ће бити
преусмеравани
у друге болнице
Најава почетка реконструкције Интерног одељења и разговор о детаљима у вези с том темом били су разлог што је покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић у
четвртак, 16. марта, посетио
панчевачку Општу болницу.
Гојковић се састао с директором те установе др Слободаном Овуком, начелником Дечјег одељења др Слободаном
Продановићем и с градоначелником Сашом Павловим, а
поред Интерног, обишао је и
Дечје одељење.
Ружне слике нестају
Секретар је том приликом
подсетио на то да су у протеклих шест месеци ново руководство Болнице и панчевачка
локална самоуправа заједно с
Покрајинском владом успели
да реше сва имовинско-правна
питања у вези с реконструкцијом Интерног, те да је сасвим
извесно да ће почетком следеће године грађани Панчева и
читавог јужног Баната напокон добити простор и услове за
лечење који приличе 21. веку.
– У Општу болницу у Панчеву од њене изградње почетком
седамдесетих година прошлог
века до данас готово да није
уложен ни један једини динар.
Интерно одељење је у таквом
стању да слике говоре више од
речи. Дошло је време да се та
ситуација промени. На седници Покрајинске владе одржа-

Слике су рекле више од речи
ној у среду, 15. марта, Управи
за капитална улагања Војводине наложено је да крене у поступак реконструкције и адаптације 8.000 квадрата Опште
болнице. Средства су у потпуности обезбеђена буџетом за
2017. годину, без икаквих нових задуживања. Очекујемо да
ћемо већ почетком маја имати
прве раднике у Општој болници – истакао је Гојковић.
Он је додао да се очекује да
ће радови трајати девет месеци и нагласио да ни у једном
тренутку процес рада Болнице
и лечење пацијената неће бити запостављени.
– Већ постоји договор о томе
да један део пацијената преузму Клинички центар Војводине и Клинички центар Србије,
као и болнице у Банату, и то
пре свега Општа болница у
Зрењанину и Општа болница у
Вршцу. Очекујем да следеће
године у ово време видимо нову болницу у Панчеву. Сви
имовинско-правни односи су
решени: имамо грађевинску и
урбанистичку дозволу, идејни
пројекат, обезбеђена средства
и оперативну одлуку Владе, тако да се очекује да Управа за
капитална улагања Војводине
у наредних месец дана распи-

ше јавну набавку и тендер за
изградњу Интерног блока – закључио је Гојковић.
Резултат синергије
Директор Опште болнице др
Слободан Овука истакао је да
му представља велику част то
што може да најави почетак
радова у згради установе којом руководи.
– Ово је најбољи пример како синергија Републичке владе, покрајинске администрације и локалне самоуправе даје
резултат. Знам да је било много неверних Тома, који су пре
шест месеци, када смо најављивали реконструкцију, одмахивали главама, због тога
што се навикло на јавашлук,
нерад и крађу у здравству Војводине. Као што је рекао и покрајински секретар, средства
додељена Болници нису кредитна, већ она представљају
уштеду направљену добром политиком, пре свега Покрајинског секретаријата за здравство
и Владе – нагласио је Овука.
Идејни пројекат за реконструкцију Интерног одељења

обухвата читаву зграду – од сутерена и простора физикалне
медицине, преко Пријемног
одељења, где су смештене
Пријемно-ургентна служба и
дијагностика, затим првог
спрата, где су сада просторије
Завода за јавно здравље, до
преостала три спрата интернистичког блока. Пре почетка
радова Завод ће бити исељен
на две локације, а у тај део
зграде се више неће враћати,
будући да је он пројектом
предвиђен за грудно и неуролошко одељење. У току су и
припреме за пресељење Хемодијализе. Упркос овим изменама и предстојећим сложеним условима функционисања Болнице, Овука истиче да
пацијентима неће бити ускраћене услуге на које имају право по здравственом осигурању,
ни у квалитативном ни у квантитативном смислу.
Градоначелник Саша Павлов
подсетио је на то да је одлука о
реновирању Болнице, као стратешком пројекту Покрајине у
2017. години, донета на заједничкој седници Републичке и
Покрајинске владе, што, рекао
је Павлов, представља гарант
сигурности да ће реконструкција бити завршена, и то у планираном року, ако не и раније.
За реконструкцију целе зграде обезбеђено је око 500 милиона динара, колика је и вредност читавог пројекта. Чини се
да више ништа не стоји на путу
Интерном одељењу да се у наредних девет месеци временском капсулом врати из 19. века, где је залутало и остало заглављено, и да заблиста новим
сјајем, на свеопште олакшање
како пацијената, тако и запослених у Општој болници.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Воће и поврће
за „Споменак”
Представници Удружења грађана за бригу о деци и младима „Препознај у себи” посетили су дом „Споменак” у четвртак, 16. марта, како би тoj
установи донирали пакете воћа и поврћа прикупљене у
оквиру пројекта „Помажемо
да имају и они који немају”.
Тај пројекат, чији је циљ да
се смањи расипање и бацање
хране, реализује се у сарадњи
са организацијом „Банка хране” и компанијом „Делез Србија” још од 2015. године.
– Ова врста помоћи је јединствена, јер обезбеђује храну за
око 8.000 људи месечно. Парт-

нерске организације „Банке
хране” у продавницама које су
им додељене, а тренутно је то
175 „Макси”, „Shop & Go” и
„Темпо” продајних објеката у
32 града у Србији, редовно
преузимају воће и поврће и донирају га својим члановима.
Наша организација, осим чла-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

новима Удружења, храну поклања и дому „Споменак” и
Сигурној кући – рекао је Раде
Машић, председник удружења
„Препознај у себи”.
Када је реч о осталим активностима Удружења, Машић је
истакао да је при самом крају
реализација пројекта „Аплауз”, који је подржан кроз једногодишњи програм „Успешни фандрејзинг”. Програм је
покренула „Траг фондација”, а
финансијски га је подржао
USAID.
– Пројекат „Аплауз” подразумева наткривање и опремање сценско-бинског простора
у дворишту Удружења,
захваљујући којем ће се
наше активности убудуће одвијати без сметњи. Уз то, сцена ће бити
на располагању и осталим организацијама
цивилног
друштва,
школама и свим заинтересованим групама
које имају потребе за
јавним наступима – најавио је
Машић. У Удружењу се реализује и стални пројекат „Подршка”, који се састоји из едукативног и креативног циклуса. Едукативни циклус се бави
проблемом савладавања школског градива и пружањем помоћи деци у говору, читању,
писању и учењу, док се у оквиру креативног циклуса реализују вежбе које потпомажу
концентрацију, меморију, логику, самопоуздање, сигурност и креативност.

Слатки кромпир
батат из рерне

Батат је вишегодишња тропска биљка. Пореклом је из
Средње и Јужне Америке, а
узгајали су га још древни народи, попут Инка и Маја. Иако се широм света назива
слатки кромпир, он нема никакве везе са обичним кром-

пиром. Заједнички су им само кртоласт корен и сличан
начин припреме. Батат је
много здравији и хранљивији
од обичног кромпира. По облику изгледа као спој кромпира и шаргарепе, а по укусу
подсећа на слатку бундеву.

Састојци: килограм батата, две супене кашике маслиновог уља, две
кафене кашичице крупне морске соли, једна кафена кашичица белог лука у праху, једна кафена кашичица млевеног црног бибера,
1/4 кафене кашичице кајен бибера, 10 г ренданог пармезана и 10 г
свежег першуновог листа.
Припрема: Рерну угрејте на 220 степени. Батат оперите (не љуштите) и исеците на штапиће. Убаците га у чинију, па додајте уље, со,
лук, бибер и кајен. Мешајте док се сви зачини једнако не распореде. Плех од рерне обложите пек-папиром, па поређајте батат. Пеците у рерни десет минута, па извадите и окрените, а затим наставите печење још десет минута. Извадите из рерне и док је вруће, поспите пармезаном. Измешајте да се фино распореди, а затим поспите сецканим першуном.
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 (ОД 8. МАРТА)
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)
• 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, 24. март, 18 сати, дворана Културног центра: концерт плесног клуба „Балерина”.
Субота, 25. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт групе „Melmac Riders”. Специјалан гост ће бити Траволта из Борче Греде.
Недеља, 26. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт Амире Медуњанин.
Уторак, 28. март, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт ученика обое из класе проф. Марије Николић.
Четвртак, 30. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт „Fauna Sacra” трија „Сенсартика”.
Четвртак, 30. март, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт „Асја и другари”, који организује Музички кутак Габи Дин.

Изложбе
Четвртак, 30. март, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе фотографија „Старе приче” Небојше Надрљанског.

Књижевност
Петак, 24. март, 19 сати, Народни музеј: представљање
књиге „Друштва свога доба”, чији су аутори академик Василије Крестић и др Ивана Спасовић.
Четвртак, 30. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција антологије народних безобразних прича „Честоскок” Ивана Златковића.

Филм
Среда, 29. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
пројекција филма „Hypernormalisation” Адама Кертиса, у
оквиру програма ПАФФ-а „Документарна среда”.

Тематски програм
Субота, 25. март, 10 сати, Дом омладине: 48. градска смотра рецитатора „Песниче народа мог”.
Уторак, 28. март, 19.30, читаоница Градске библиотеке: прелиставање књига из фонда Научног одељења Градске библиотеке Панчево на тему „Немањићи и средњовековна Србија”.
Четвртак, 30. март, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Петак, 31. март, 13 сати, дворана Културног центра: школско такмичење ученика Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево.
Програм за децу
Субота, 25. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Шкрти берберин”.

МОЈ

избор МОЈ

Време у нама
и ми у времену
Вања Сенеши, продуцент у
култури и бубњар
АЛБУМ: Мислим да сам
прешао много пречица на
путу до сазнања да је музика
оно чиме желим да се бавим
цео живот од када сам почео
да слушам и ценим албуме
као целине. Сан ми је да једног дана имам колекцију разних физичких издања и већ
имам у глави неколико стотина албума које бих још данас купио. Обећавам да ћу
радити на томе да полице у
мојој соби полако почну да
се пуне. Албум „The Congregation” ми је обележио ову
зиму (најблаже речено –
драго ми је што је готова).
Апсолутно најбољи албум
бенда који је још бољи уживо него на снимку и који је
био већ неколико пута у Србији, а заволео сам га убрзо
након последњег концерта...
Само ћу рећи да их нећу чекати да се врате, већ ћу отпутовати на неки њихов концерт чим искрсне прилика.
Слушао сам га гледајући
кроз замагљене прозоре аутобуса, шетајући мог Чакија
на залеђеном повоцу и одмарајући се након часова у
„Рок школи”…
ФИЛМ: Нисам знао шта да
очекујем од наставка култног филма који се снима после двадесет година, али „T2
– Trainspotting” има све што
један добар наставак доброг
филма треба да има. Музика
је опет јача страна филма,
наставак је врло актуелан и
представља добро упамћене
ликове изгубљене у неком

новом времену. Немогуће и
непотребно је поредити „Т2”
с првим „Trainspotting-ом”,
али сам потпуно сигуран да
је ово добар начин да се обележи двадесет година од изласка првог дела.
СЕРИЈА: „Грлом у јагоде” је,
по мом мишљењу, најбоља
серија икада снимљена на
овим просторима. Гледао
сам је више десетина пута и
никада није досадила. Глупо
би било да објашњавам значај ове серије старијима од
себе, поготово онима који су
доживели да је гледају у време када је настала, али тврдим да је бесмртна и да и даље може донети хиљаду нових значења. Мој став према
овој серији не дели већина
моје генерације и млађих од
мене, али одговорно тврдим
да млади треба да јој дају
шансу и да ће ми бити захвални уколико осете према
њој бар пола онога што ја
осећам. Снимљена је пре четрдесет година и показује
како се од тада променило
све и/или ништа.

Петак, 24. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ИЗ ЖИВОТА СТАРОГ БАНАТА
Завод брине о
120 непокретних
културних добара
Историјско-етнографске цртице
Поводом 24 године од оснивања Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, у читаоници Градске библиотеке у
петак, 17. марта, историчарка
Слободанка Перовић говорила
је о раду те институције и заштити непокретних културних
добара, а етнолог Никола Влајић одржао је предавање „Банат и Банаћани – историјско-етнографске цртице из живота старог Баната”.
Никола Влајић је подсетио
на догађаје с почетка 18. века,
из периода када је овај део Баната ослобођен од Турака, а
причао је и о његовој конфигурацији, историји и границама.
– Банат је фреквентно подручје од преисторије наовамо.
Миграционе струје односно
разне сеобе и кретања који су
везани за тај простор током
прошлих векова врло су компликовани. Долази до судара
култура, судара светова, а Дунав је нека граница. Горе имамо западноевропску или средњоевропску културу, која се судара с балканским залеђем односно с турским наслеђем. Из
те мешавине настају неки нови
обичаји, а миграције у последњих стотинак година појава су
која је евидентна и на просто-

ру самог Панчева. Наш град је
пре педесетак година имао око
двадесет хиљада становника, а
сада их је осамдесет, али то
није последица природног
прираштаја, него досељавања.
Све то је утицало и на промену
етничке слике – каже панчевачки етнолог.
Део предавања он је посветио и свакодневном животу –
како се живело у Банату, шта
се јело, како су се људи облачили, како се градила кућа,
шта значи термин Лала...
– Много је теорија о томе,
али углавном га наши етнолози у Војводини везују за цвет
лалу и његово појављивање у
разним варијантама: на ношњи, на предметима материјалне културе, на униформама... – објашњава Влајић.
Иначе, организована заштита културних добара почиње да

ПЕСМЕ СТЕФАНА СТАНОЈЕВИЋА

Млади Атлас
Прва збирка песама нашег суграђанина Стефана Станојевића представљена је у петак,
17. марта, у дворани „Аполо”
Дома омладине.
Књигу чини поезија коју је
млади песник писао у протекле две године, а симболично
је збирци дао назив „Млади
Атлас”.
– Све те песме су моја убеђења, мој привид, моја лична
перцепција. Књижевни лик и
протагониста је у свакој песми
исти, кроз њих он сазрева и
расте. Атлас је митски лик и
њега су богови са Олимпа казнили да држи небески свод
на раменима. Тренутно, како
ја видим савремени свет, људи
су направили богове од материјалног, од новца. Ти савремени богови кажњавају младог Атласа. Млади Атлас је кажњен због тога што није желео
да се придружи материјалном
и потрошачком друштву. Он
бира да буде свој, да види ствари онакве какве јесу или боље
него што јесу – објашњава Станојевић.
О књизи су са аутором разговарали чланови књижевне
групе „Пуч у Андори”, песници и прозаисти Дамјан Унчевић и Милош Миленковић.
Након тога су наступили репери Бата Парке (Алекса Паро-

ПРОСТОРНА ИНСТАЛАЦИЈА СВЕТЛАНЕ ВОЛИЦ

Кад зидови постану мекани
Просторна инсталација „NON
FINITO, пасаж 3: Кад зидови
постану мекани” визуелне
уметнице Светлане Волиц
отворена је у понедељак, 20.
марта, у Галерији савремене
уметности. Поставка се састоји од серије фотографија и од
две видео-инсталације у простору.
Изложба је део већег пројекта, који се зове „NON FINITO / Извођења просторних наратива”, и ово је трећи пасаж,
посебно рађен за Галерију савремене уметности у Панчеву.
– Призори су бирани да резонују с мојим унутрашњим
просторима. Сваки од њих је

неко пронађено унутрашње
место, односно мисао која је
пронашла своју слику током
тих мојих кретања и путовања.
На њима нећете видети конкретну брендирану дестинацију. Готово сваки призор могао је бити снимљен овде у
околини Панчева или Београда, јер се ради о неким универзалним сликама и општим
местима, који у датом тренутку на одређеном месту ослобађају унутрашњу мисао или
осећање, или потребу да се
кроз слику проговори – каже
ауторка.
Изложба ће бити отворена
до 31. марта.

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА КЛУБА
ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

вић) и Џу (Константин Марчетић), као и рок група „Млади
Џек”.
Стефан Станојевић студира
српски језик и књижевност на
Филолошком факултету у Београду. До сада је објављивао
на више интернет портала, у
онлајн и физичким издањима
часописа, у зборницима. Био
је дописник недељника „Панчевац”, аутор критике на интернет порталу „Конкретно –
здрав разум и јавна критика”,
а тренутно је новинар омладинског часописа „Драфт” и
сарадник портала blacksheep.rs. Одржао је више од петнаест самосталних вечери поезије у различитим локалима
по Панчеву, Београду и Земуну. Књига „Млади Атлас” објављена је у издању „Балканског
књижевног гласника”.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Помоћ за децу
из „Споменка”
На хуманитарном концерту
чији је приход намењен Дому
за децу и омладину без родитељског старања „Споменак”,
а који је одржан у сали Музичке школе „Јован Бандур” у петак, 17. марта, наступили су
Марта Благојевић (сопран),
наш некадашњи суграђанин
Горан Гојевић (кларинет) и

се спроводи средином 19. века,
а први закон о томе на територији данашње централне Србије донет је 1844. године.
– Десетак година касније у
Аустријском царству донет је
први закон у коме се спомиње
заштита културних добара и
он се односио и на територију
коју данас покрива наш завод.
Вероватно многи не знају, али

први заштитарник у Панчеву
био је прота Васа Живковић.
После Другог светског рата уочена је потреба да се брига о
великом броју културних добара на овим просторима, која
су до тада штитили савезни,
републички и покрајински заводи, повери јединици за заштиту споменика културе која
је 1978. године основана при
Народном музеју Панчево.
Петнаест година касније та јединица је постала самостална
институција, установа културе
– каже историчарка Слободанка Перовић.
Она је додала да је од 1995.
године Завод регионална установа која се бави заштитом непокретних културних добара
на територији јужног Баната.
Броји шеснаест стално запослених и они воде рачуна о
120 непокретних културних
добара, од којих је осам споменика од изузетног значаја, а
48 непокретних културних добара и две просторне културно-историјске целине су од великог значаја.

Војислав Перућица (клавир).
Посетиоци су, уместо да купе
улазнице, донирали одређену
своту новца, па је на тај начин
прикупљено 7.500 динара, а
још 10.800 издвојили су запослени у Музичкој школи. У
организацији ове хуманитарне акције учествовао је и ђачки парламент те школе.

Једанаест година
дружења са уметношћу

У четвртак, 16. марта, обележена је једанаестогодишњица
постојања ликовне секције у
оквиру Клуба за одрасла и стара лица.
Секција броји петнаестак
чланова. Током године они
сликају и цртају разним техникама, иду у ликовну колонију коју клуб организује, уче
о ликовној уметности, представљају се на самосталним и
групним изложбама.
– Покушавам да им пренесем сва своја искуства, све оно
што носим са собом у професионалном раду. Лепа је атмосфера, вредно радимо, уз
међусобно дружење, али и
дружење са уметношћу. Свако
од њих напредује, што се, наравно, види кроз њихове радове. Овде се озбиљно ради у
различитим техникама – користе акварел, пастел, уљану
технику, акрилик, цртеж, сенчење... – објашњава сликар

Емил Сфера, који секцију води у последњих годину дана.
Првих осам година ликовну
секцију у оквиру Клуба за одрасле водио је Алфред Пезељ,
а након њега са члановима је
две године радила Ксенија
Милосављевић.
– Размишљао сам како би
требало да изгледа ликовна
секција, каква да јој буде физиономија. Обично сматрају да то
треба да буде само неки курс,
обука у цртању или сликању.
Међутим, ја сам желео да то буде уопште једно културно уздизање свих чланова, да се упознају с ликовном уметношћу,
али и с другим уметностима –
рекао је Пезељ.

Страну припремила

Милица
Манић
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НА КОЈИ НАЧИН ЋЕ ОВЕ ГОДИНЕ БИТИ ШТИЋЕНИ СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ?

ТРИ ОАЗЕ ОБУХВАЋЕНЕ
ПРОГРАМИМА УПРАВЉАЊА
Акценат на очувању
Поњавице, Ивановачке
аде и доловачких
јасенова
Колико ће то суштински
и дугорочно поправити
ситуацију?
На основу одлуке Скупштине
града одобрени су овогодишњи програми управљања такозваним споменицима природе који се налазе на територији панчевачких насељених
места. Сви они су у мањем или
већем обиму изложени пропадању, боље рећи изумирању,
па су мере заштите ургентне.
Једна тих области је Парк
природе Поњавица, чији ће
управљач ЈКП „Зеленило” на
располагању имати петнаест
милиона динара. Током ове
године, на основу раније израђеног десетогодишњег плана
управљања, треба да се интензивира ревитализација овог
прилично запуштеног и угроженог водотока.
Једна од ставки је и ангажовање чуварске службе, која би
прошла адекватну обуку, у шта
спада и стицање лиценци. За
њих ће бити набављена неопходна опрема, поред осталог и
GPS уређаји и таблети. Очекује
се и израда елабората за дигитално обележавање те области.
Програм подразумева и изградњу дрвених осматрачница

и ангажовање возила за делимично уклањање барске вегетације, а неће изостати ни подизање шумских заштитних
појасева, као ни спровођење
мера заштите станишта и врста. Ова област биће проглашена рибарским подручјем.
Од наведеног износа три
милиона ће бити сопствена
средства „Зеленила”, а дванаест ће доћи из градске касе.
Друга заштићена област је
Ивановачка ада, резерват површине нешто преко шест
хектара са околном заштитном зоном од осам хектара, о
којем брине Шумско газдинство „Банат”.
Акценат њиховог програма
је на очувању биљног света,
пре свега стабала јасена, беле
тополе, бреста, врба... Поред
осталог, предвиђене су и сани-

Како сачувати ово мало благодети
тарне сече поменутих врста уклањани и одвожени на дедрвета, као и праћење ситуа- понију неколико пута годиције у вези са одржавањем би- шње; у плану су и вишеструко
олошке разноврсности када је кошење траве и санитарна сеу питању стање ретких, рањи- ча уз присуство стручног лица.
Напомене ради, до пре невих и угрожених биљака и животиња, с посебном пажњом колико година постојао је и
на орлу белорепану. Планира- трећи јасен, али није одолео
не су и промоције, презента- зубу времена.
Свако побољшање услова у
ције и израде промотивног
којима се налази тај толико
материјала.
За све то је обезбеђено драгоцен биљни и животињски
375.000 динара из буџета Гра- свет од насушне је потребе.
Ипак, многи љубитељи природе
да и ШГ „Банат”.
Два стабла белог јасена на- веома су скептични кад је ова
домак Долова су трећи знаме- тема у питању, чак и дотле да ће
нити споменици природе обу- све планирано бити урађено на
хваћени наведеном одлуком прави начин. С друге стране,
градске скупштине. О њиховој колико ће и то бити довољно да
виталности стара се локални се суштински и дугорочно спреЈКП „Долови”, који ће за ту чи најгори сценарио – губитак
намену моћи да рачуна на борбе против загађења свих об287.000 динара. Од тог новца, лика и тихи нестанак ових оаза,
отпаци и друго смеће биће велико је питање.

ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ НА ЈАБУЧКОМ ПРИОБАЉУ

Ругло од смећа плута Тамишем
На основу бројних пријава
грађана да је у старом кориту
Тамиша направљена велика
дивља депонија, недавно је
морала да реагује Комунална
инспекција Града Панчева.
Ради се о делу обале на који
излазе плацеви грађана настањених у Тамишкој улици, где
није могуће прићи копненим
путем, па се смеће које су бацали немарни људи тамо таложило већ дуже време.
Поменути комуналци су у
уторак, 21. марта, заједно с
представницима Месне заједнице, чамцем обишли спорну
локацију од ергеле „Величковић”, па неких двеста метара

ка Глогоњу. Након што су фотографисали доказни материјал и начинили записник, оче-

кује се да ће наложити ЈКП-у
„Вод-ком” чишћење обале. А с
обзиром на то да се имања

становника Тамишке улице
наслањају на саму реку, готово
да нема сумње да су „заслужни” за формирање дивље депоније. Стога је извесно да ће
и они бити обавезани да помогну при уклањању смећа. У
противном, прети им реална
могућност санкционисања мандатним казнама од двадесет
хиљада динара па навише.
Да зло буде веће, тренутно
је на највећој банатској реци
висок водостај, па лакше ђубре почиње да плута и одлази
ка Дунаву.
Због свега тога Месна заједница апелује на суграђане да
чувају своју животну средину.

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Старчевци за пример
Одред извиђача „Надел” поново је доказао зашто је једно од
најорганизованијих удружења у
околини и у земљи када је реч о
скаутским организацијама.
Наиме, свако ко је присуствовао њиховој годишњој
скупштини у суботу, 18. марта, могао се уверити у највиши
могући ниво поштовања статутарних одредби. Пред око
седамдесет присутних, од којих је највише било основаца
из старчевачке школе и њихових другара из ОШ „Мирослав
Мика Антић” са Стрелишта,
који су однедавно укључени у
рад одреда, извештај о активностима у минулој години на
бриљантан начин изнео је начелник удружења Марко Ивошевић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У овом случају цифре све
говоре: ОИ „Надел” је у 2016.
години приредио педесет једну активност, преко сто шездесет едукативних састанака
и педесет шест дана проведених у природи. И све то уз више
него скроман буџет од свега
400.000 динара.
Реч је о невероватних двадесет девет хиљада волонтерских радних сати, колико су
вође утрошиле за реализацију
свега наведеног.

Од тога се као најзначајнији
могу сматрати табор у Делиблатској пешчари, међународна сарадња с грчким скаутима,
тринаесто такмичење „Дани
дружења”, дванаесто меморијално надметање „Ивица Прањић”, као и одласци на Тару,
Стару планину, Чардак и учешћа на догађајима у Белој Цркви, Крагујевцу, Шапцу, Сремској Митровици, Петровцу на
Млави, Ждрелу, Јагодини и
грчком Псеримосу (Грчка).

Нису изостали ни резултати, а поред најважнијег – да су
деца много квалитетног времена провела у природи, треба издвојити и додељено звање
„Одред орлова” за 2016. годину, највише признање Савеза
извиђача Србије. Вреди истаћи и седам освојених пехара,
као и то да је уређење фасаде
Дома културе и прилаза тој
згради Регионални волонтерски центар прогласио за најбољу акцију тог типа.
При зна ња су до би ли нај у спе шни ји из ви ђа чи у ра зним ка те го ри ја ма – Ања
Ве лич ко вић, Ива Мар кић,
Мар ко Зор кић, Бо јан Ма це до нац, Ог њен Сто ја но вић,
Еми ли ја Вар га, Или ја Гер дић, Бра ни слав Ни кић, Ања
Не дељ ко вић, Та ма ра Об ра до вић, Алек сан дра Ко стић и
Вук Ми ли са вље вић, а за нај бо љег во ђу про ла ше на је Је ле на Ко ша рић.
Напослетку су сви заједно
отпевали химну одреда.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У току
је садња ветрозаштитног појаса на потезу од села ка баваништанском атарском путу. На инсистирање Скупштине МЗ, фирма „Алмекс”
је санирала банкине на главном путу, као и атарски пут
на потезу „треће поље”. Наредне недеље ЈКП „Комбрест” започеће фарбање
жардињера на платоу.
Банатско Ново Село: Бесплатни превентивни ултразвучни прегледи абдомена и
штитне жлезде спроведени
су у недељу, 19. марта, у Дому културе. Захваљујући ангажовању чланова Удружења
грађана „Наше Ново Село”
однедавно у центру села
свим грађанима је доступна
теретана на отвореном.
Долово: Једанаеста Регионална смотра овнова одржана је у
суботу, 18. марта, на платоу
иза Месне заједнице. Та институција је иницирала постављање дечјег игралишта у Румунској улици, што ће ускоро
бити урађено и у Источној
улици. У току је равнање појединих улица, почев од Детелинске. Дан Основне школе
„Аксентије Максимовић” обележен је у уторак, 21. марта,
када је посебан акценат стављен на то да школство у Долову постоји већ 245 година.
Глогоњ: Месна заједница је
урадила главни пројекат за
изградњу паркинга испред
Поште. По налогу те институције биће постављено тридесетак нових канти за смеће у парку. У оквиру фолклорне секције, од среде, 22.
марта, функционише група
ветерана.
Иваново: Ових дана су бројни очевици потврдили да је
поново увећана концентрација хемикалија у Наделу и
Дунавцу и да заудара интензивније него икад. Очекује се
почетак посипања Насипске
улице гребаним асфалтом.

Јабука: У току су радови на
реконструкцији летње позорнице. Промоција књиге
„Прстохват маслачка” Сање
Радуловић из Долова прире ђе на је у че твр так, 23.
марта, у галерији Дома културе. Истог дана у великој
са ли по ме ну те уста но ве
приказан је филм „Бисер
Бојане”.
Качарево: Филм „Бисер Бојане” приказан је у суботу,
18. марта, у спортској хали,
пред око 250 гледалаца. Неша Бриџис одржаће вече
стендап комедије у петак,
24. марта, од 19 сати, а улазница стаје 250 динара.
Омољица: Бесплатни превентивни прегледи абдомена
и штитне жлезде спроведени
су у среду, 15. марта, у Месној канцеларији, а на истом
месту у суботу, 18. марта,
грађанима су рађене лабораторијске анализе. Служба

хитне медицинске помоћи у
среду, 22. марта, у школи је
одржала обуку ученика за
пружање кардиопулмоналне
реанимације.
Старчево: Металне канте
склоњене су с Трга неолита
ради репарације, па Месна
заједница моли суграђане да
у међувремену воде рачуна о
хигијени на шеталишту. Чланови Удружења спортских
риболоваца „Надел” протеклог викенда правили су брвнару на истоименом водотоку, која ће служити као одмориште за бициклисте. Редовна годишња скупштина Одреда извиђача „Надел” одржана је у суботу, 18. марта, у
Дому културе.

ЈУБИЛЕЈ РУБРИКЕ СЕОСКЕ СТРАНЕ

Триста
„Месних актуелности”
Рубрика која се бави кроки
прегледом догађања у девет
панчевачких села у овом
броју обележава (не)мали јубилеј – тристоти излазак у
„Панчевцу”.
„Месне актуелности” први
пут су угледале светлост дана у септембру 2010. године
и отада је на тај начин сваке
недеље, с ретким изузецима,
становништво такозваних
руралних средина информисано о најважнијим догађајима у поменутим местима.
Све то време аутор текста
је, уз велику помоћ сарадника, покушавао да у најсажетијој форми упозна читао це са ак тив но сти ма ме сних за јед ни ца, ра до ви ма
на уређењу инфраструктуре, вестима из домена хронике, најавама и одјавама
културних садржаја, као и с
разним другим сервисним
информацијама.
Када спомињемо сараднике, неки од њих су од самог по четка па до да нас
укључени у прикупљање месних актуелности. Пре свих,
Никола Радоњин из Долова,
Славко Јовановски из Глогоња, Бранко Бокун и Зоран
Марковић из Качарева, Петар Ан дрејић и Предраг

Станковић из Старчева, Сава Мијатовић и Ђурица Јованов из Омољице, Марко
Гуран и Сања Симић Мијатовић из Иванова, Милена
Јовишић и Синиша Којић из
Новог Села... Наравно, тешко је набројати и све оне
који су се касније придружили у креирању поменуте
рубрике, а свима њима редакција „Панчевца” најсрдачније захваљује на томе.
Веома је важно истаћи и
то што се са истим циљем јављају такозвани обични грађани, који немају никакве
директне везе са институцијама.
Стога још једанпут позивамо све оне који имају информације најширег спектра да,
без устезања, позову редакцију најстаријег листа на
Балкану на број 301-150 или
директно аутора ове рубрике
на број 064/866-23-72, а могу нам се обратити и путем
имејла jordan.filipovic@pancevac-online.rs.
Велики поздрав свим читаоцима и потенцијалним сарадницима, у нади да ћемо
заједнички наставити да
објективно, тачно и правовремено информишемо панчевачку јавност.
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У АКЦИЈИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА

Ухапшен одмах
после пљачке

СУДАРИЛИ СЕ ТРАМВАЈ И АУТОБУС АТП-а
Панчевачки аутобус
био технички
исправан
Ко је крив за удес,
биће познато тек кад
се заврши истрага

У брзо изведеној и ефикасној акцији панчевачки полицајци су ухапсили лопова
(Ђ. Р., рођен 1978. године)
непосредно након разбојништва које је починио у једној продавници у центру
града.
Полиција сумња да је у
периоду од новембра про-

шле до средине марта ове
године он извршио још шест
разбојништава на подручју
Панчева тако што је улазио
у продавнице и уз претње
продавачицама ножем тражио новац. Због тога је уз
кривичну пријаву предат
надлежном тужилаштву и
одређен му је притвор.

САОБРАЋАЈНИ УДЕС
У СТЕВАНА ШУПЉИКЦА

Повређене
четири особе
Прошле недеље, 19. марта,
нешто пре 9 сати, на кружном току у Улици Стевана
Шупљикца догодила се саобраћајна несрећа у којој је
теже повређена једна особа,
а три лица су задобила лакше повреде.
Према информацијама до
којих је дошао „Панчевац”, у
овом удесу су се сударила

два путничка аутомобила. У
једном су били возач и три
путника, а у другом возач и
сувозач. Најгоре је прошла
А. А., рођена 1963. године,
која је седела у једном од тих
возила на задњем седишту.
Она је сломила десну надлактицу, а остали су лакше
повређени. Истрага ће утврдити узрок ове несреће.

НЕУОБИЧАЈЕН ПОКУШАЈ ПЉАЧКЕ

Пљачкаш претио
продавачици шприцем
Припадници панчевачке полиције ухапсили су прошле
недеље тридесетдеветогодишњег мушкарца због основане сумње да је починио разбојништво.
Сумња се да је он 16. марта око 13 сати ушао у једну
продавницу, запретио продавачици да ће је убости
иглом на врху шприца за који је рекао да је напуњен зараженом течношћу, а онда
тражио новац. Након тога је

побегао, али полиција га је
убрзо ухапсила. Против њега ће бити поднета кривична пријава надлежном тужилаштву у Панчеву.

У ПРОСТОРИЈАМА СУБНОР-а 25. МАРТА

Скупштина панчевачких
антифашиста
У просторијама Градског одбора СУБНОР-а (Др Светислава Касапиновића 1) у суботу, 25. марта, у 12 сати, биће
одржана годишња скупштина
Градске организације Савеза
антифашиста у Панчеву.
На том скупу ће на кон
раз ма тра ња из ве шта ја о
протеклом раду и предсто је ћим задаци ма би ти фор -

ми рано Удру же ње антифа ши ста Пан че ва и усвојен
ње гов статут.
Предвиђено је и да се изаберу председник, потпредседник, чланови Председништва и чланови Надзорног
одбора. На скупштини ће бити донета одлука о учлањењу
у Савез антифашиста Војводине.

Прошлог петка, 17. марта, у
6.15, на раскрсници Немањине улице и Улице кнеза Милоша у Београду сударили су се
аутобус АТП-а и трамвај. У
панчевачком аутобусу су повређене три особе, а у трамвају четворо путника. Несрећа се
догодила када је аутобус почео
да скреће из Немањине улице
у Улицу кнеза Милоша и тада
га је ударио трамвај.
Срећа у несрећи је то што у
аутобусу АТП-а није било путника, иначе би последице биле неупоредиво теже, јер су на
њему, због јачине ударца, попуцала сва стакла. Добро је
било и то што се судар није догодио у време јутарњег шпица
у саобраћају.
Лекари Хитне помоћи збринули су само возача, кондуктерку и још једну особу која је
била у аутобусу с њима, а у

Крш и лом у центру града
трамвају је лакше повређено
неколико лица. Возач АТП-а и
кондуктерка су повређени, а
за кондуктерку се може рећи
да је имала среће зато што је
лакше повређена иако је испала из аутобуса.
До овог удеса је дошло десет
минута након поласка аутобуса
АТП-а с „Ластине” аутобуске
станице. После судара с трамвајем саобраћајна полиција је

Сећање на дане ужаса
У петак, 24. марта, у 12 сати,
код споменика настрадалим
учесницима ратова вођених од
1991. године, који се налази у
центру града, биће обележена
годишњица од почетка НАТО
агресије на нашу земљу.
Градски одбор Удружења
бораца Народноослободилачког рата позвао је чланове
других борачких и ветеранских организација које делују
у Панчеву, као и чланове породица палих бораца, ратне
војне инвалиде, учеснике ратова и све друге Панчевце да
буду присутни на том скупу,
на којем ће бити евоциране
успомене на дане када је Србија била суочена с невиђеним разарањима, страдањима
и дивљаштвом.
У нападима НАТО авијације, који су трајали 78 дана без

прекида, тешко су оштећени
инфраструктура, привредни
објекти, школе, здравствене
установе, медијске куће, манастири, цркве и културни
споменици.
Штета коју су чланице НАТО-а нанеле нашој држави
процењена је на 30 до 100 милијарди долара. Коначан број
жртава званично није саопштен, а претпоставља се да је
погинуло између 1.200 и 2.500
цивила и војника, док је око
5.000 њих рањено.
Међу првим метама вандалског бомбардовања Западне
алијансе био је и наш град. У
првим минутима након почетка агресије на Србију и Црну
Гору гађана је Фабрика авиона
„Утва”, а погођене су и војне
базе у околини Качарева и Банатског Новог Села. Нажа-

лост, то није све, јер се касније током НАТО агресије догодило нешто што нико није могао очекивати – први пут у
свету гађане су петрохемијске
фабрике, што је, уз огромну
материјалну штету, проузроковало и несагледиве еколошке и здравствене последице.
Током агресије на нашу земљу Рафинерија је бомбардована седам пута, а „Петрохемија” и „Азотара” по два пута.
Уништен је и већи део „Утве”.
НАТО авијација је гађала Панчево двадесет четири пута и
бацила око шездесет разорних
бомби, крстарећих ракета и
других пројектила!
Најтежи и по последицама
најстрашнији напад на наш
град догодио се у рану зору 4.
априла, када су бомбе пале на
Енергану, витални погон Ра-

финерије. Том приликом су
погинули радници Енергане
Дејан Бојковић, Душан Богосављев и Мирко Дмитровић.
Агресори су прекршили све
међународне норме и законе и
када су 15. априла бомбардовали резервоаре амонијака у
„Азотари” и винил-хлорид мономера у „Петрохемији”. На
срећу, резервоари амонијака,
у којима је било 9.000 тона те
материје, испражњени су пре
напада НАТО авијације, па је
тако спречена еколошка катастрофа огромних размера.
Међутим, након што су
бомбе пале на „Петрохемију”, над градом се неколико
дана могао видети огроман
облак црног дима, а у ваздух
је исцурила велика количина
канцерогеног винил-хлорид
мономера.

ЈОШ УВЕК ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ ЗА ВОЈНЕ ШКОЛЕ

Гарантован посао, редовна плата
Младићи и девојке који су заинтересовани за војни позив
још увек могу да се пријаве на
конкурсе за Средњу стручну
војну школу, Војну академију
и Медицински факултет ВМА,
који су отворени до 31. марта.
На Војној академији ће се
школовати 81 кадет, а за будуће лекаре на ВМА ће учити
њих 20. У општим условима
конкурса прецизирано је да
они морају да буду држављани
Србије, да су здравствено способни за школовање, као и то
да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак.
За будуће кадете на Војној
академији битно је и да су завршили средњу школу или да

похађају четврти разред, а од
оних који би да упишу факултет на ВМА тражи се да имају
диплому гимназије, средње
ветеринарске или средње медицинске школе, или да су на
последњој години неке од
њих.

Једномесечни притвор за вишеструког лопова
Подсећамо, полиција га је
ухапсила пре четири дана, непосредно након што је покушао да опљачка једну продавницу. Он је ушао унутра, запретио продавачици ножем и
затражио да му да новац.
Према саопштењу које је објављено после његовог хапшења, Ђ.

срећу, јер је истрага у току.
Процедура је таква и тек када
истрага буде потпуно завршена, биће јасно да ли је погрешио возач аутобуса или трамваја. Једино што могу рећи, јесте да сам присуствовао једном делу ванредног техничког
прегледа, да га је аутобус АТПа прошао и да је закључено да
је био технички исправан – изјавио је Гајић.

ГОДИШЊИЦА ОД ПОЧЕТКА НАТО АГРЕСИЈЕ

ОДЛУКА ОСНОВНОГ СУДА

У Основном суду у нашем граду
одређен је једномесечни притвор
за Ђ. Р., рођеног 1978. године.
Та одлука је образложена
тиме да он не треба да буде
пуштен на слободу јер би у
том случају постојала могућност да понови кривична дела
за која је осумњичен.

саслушала оба возача, затим
им је узета крв како би се утврдило да ли су у тренутку несреће били под дејством алкохола,
а оба возила послата су на ванредни технички преглед.
У среду, 22. марта, „Панчевац” је затражио информацију
о овом удесу од Небојше Гајића, директора АТП-а.
– Још не могу да говорим о
томе ко је одговоран за ову не-

Р. се сумњичи да је у периоду од
октобра прошле до марта ове године на дрзак и безобзиран начин извршио шест разбојништава на територији нашег града.
Због тога је у Основном суду покренута истрага против њега.
Подсећамо, панчевачка полиција је средином фебруара

открила да је Ђ. Р. снимљен с
капуљачом на глави на једној од
камера за надзор. Он није приметио да је регистрован непосредно након крађе у једној
продавници коју је опљачкао.
Након тога полиција је доставила његове фотографије медијима и објавила да трага за њим.

Ови конкурси имају и посебне услове, а они се могу видети
на сајту Министарства одбране
Србије www.mod.gov.rs/konkurs. Детаљније информације
о њима и о начину пријављивања могу се добити у војним одсецима (у Панчеву у Улици
Милоша Обреновића 1), или
путем телефона 011/36-03-112
(Војна академија) и 011/36-08129 (ВМА).
Заинтересовани за Војну
академију пре уписа у ту школу морају да добију добре оцене на тестовима здравствене и
психичке способности, као и
да положе пријемне испите из
физичког и математике. Будући војни лекари такође морају
да прођу кроз исти процес и
да задовоље на пријемним испитима из хемије и биологије.

Школовање на Војној академији траје четири године, а једини изузетак је смер војно
ваздухопловство, који се завршава после пет година. Диплома војног лекара добија се
после шестогодишњег школовања на ВМА.
За време школовања кадети
Војне академије и Медицинског факултета имају статус
војних лица и сваког месеца
добијају новчане накнаде. По
завршетку школовања загарантован им је сталан посао,
па се одмах, без иједног дана
чекања на бироу рада, примају у професионалну војну службу и добијају прве потпоручничке чинове.
Кадети Медицинског факултета на ВМА и Војне академије током школовања имају
на располагању теретану,
олимпијски базен и најсавременије компјутерске кабинете. Суботом и недељом могу
да у цивилној одећи излазе у
град, а имају право и да одлазе кућама.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДРЖАНО ВАЖНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАКО ПРАВИЛНО ВОЗИТИ ДЕЦУ
У АУТОМОБИЛИМА
Седишта морају да
буду квалитетна
и добро монтирана
Вожња деце у аутомобилима
на седиштима за одрасле, невезивање појасева на дечјим
седиштима и монтирање неквалитетних и неатестираних
седишта у аутомобилима били
су узроци саобраћајних несрећа у прошлој години у којима
је један број малишана изгубио живот.
Да би такве црне статистике
постале прошлост, Агенција за
безбедност саобраћаја од почетка ове године у градовима
широм Србије дели родитељима атестирана дечја седишта и
одржава трибине о значају њиховог правилног коришћења
ради веће безбедности најмлађих у саобраћају. У оквиру те
акције представници Агенције
су у четвртак, 23. марта, посетили Панчево.

Они су заједно с представницима Агенције за безбедност саобраћаја и панчевачког Комитета за безбедност саобраћаја у
великој сали градске скупштине говорили о правилној употреби седишта за малу децу.
Овакве трибине, које се
спроводе у градовима широм
Србије, намењене су запосленима у градским управама на

пословима безбедности саобраћаја, патронажним сестрама, васпитачицама и васпитачима, представницима полиције и родитељима који превозе своју децу у аутомобилима.
До сада је утврђено да велики број њих није правилно
монтирао седишта у аутомобилима, као и то да често не поставе децу у правилан положај

када их превозе аутомобилом.
Неки родитељи греше и у томе
што користе седишта која не
одговарају дечјем узрасту.
Због страдања деце у удесима
предвиђено је да се у оквиру
захтева за пооштравање Закона
о безбедности у саобраћају повећају и казне за несавесне и
немарне родитеље који непрописно превозе своје малишане. Уколико тај предлог прође
у Скупштини Србије, они ће се
кажњавати са 120.000 динара.
Подсећамо, у Закону о безбедности саобраћаја пише да
дете до три године старости
мора да се превози у безбедносном седишту, а никако у крилу. Наводи се и да казне за
превоз деце у крилу или на
предњем седишту износе од
15.000 до 30.000 динара или
30 дана затвора, уз шест казнених поена и одузимање возачке дозволе на најмање три
месеца.
М. Глигорић

ПОЧЕО ВАЖАН ПОСАО У НАШЕМ ГРАДУ

– Искрено се надам да ћемо
почетком августа добити темељно реконструисану улицу,
која ће бити дуга 800 метара.
Јако је битно да тај посао буде
завршен, јер је током реконструкција улица Жарка Зрењанина и Спољностарчевачке
теретни саобраћај био преусмераван и пролазио је Улицом 7. јула. Она је тада служила као обилазница за теретни
саобраћај, због чега је у великој мери оштећена њена ин-

фраструктура – рекао је Саша
Павлов.
Он је додао да су становници Улице 7. јула дуго трпели
бројне комуналне проблеме.
Навео је као пример да је њихова улица после сваке јаче
кише била под водом, јер у њој
нема ни кишне ни фекалне
канализације.
Према речима Маје Витман,
током реконструкције Улице 7.
јула биће направљени главна
саобраћајница, пешачке и би-

циклистичке стазе, као и 144
паркинг-места и шест паркинга за особе са инвалидитетом.
Ширина саобраћајнице износиће седам метара, а бициклистичких стаза три и по метра.
– Ови радови су могли почети
и раније, али то није било могуће због дуге зиме. Да смо током
ње започели ископавања, направили бисмо колапс у овом
делу града, с обзиром на то да је
Улица 7. јула прилично фреквентна и да спаја три дела града: центар, Стрелиште и Војловицу. Због тога је на једној од
седница Градског већа одлучено да реконструкција Улице 7.
јула почне тек када се пролепша
време – истакла је Витманова.
Она је додала да ће у оквиру
предвиђених радова бити постављени ново улично осветљење и нова водоводна и канализациона мрежа, која ће
обухватити кишну и фекалну
канализацију.
М. Г.

ПОВОДОМ ПРОБЛЕМА КОЈИ ЈОШ УВЕК НИЈЕ РЕШЕН

Полицајци сами платили поправку возила
У Министарству унутрашњих
послова Србије још увек се не
назире решење проблема који
настају због дотрајалих возила
која користи полиција.
Незадовољни таквим стањем, чланови панчевачке групе
Синдиката српске полиције решили су да сами уложе новац у
поправку једног службеног возила које се користи у Полицијској испостави „Север”.
На том аутомобилу је урађена комплетна лимарија, након
чега је он офарбан. Дотерана
је његова унутрашњост и залепљене су нове налепнице са
ознакама полиције.

Подсећамо, „Панчевац” је
већ писао о проблемима због
дотрајалог возног парка полиције у септембру прошле године, али од тада није било великих помака набоље.
„Наши полицајци често излазе на терен у технички неисправним аутомобилима и
тако директно доводе у опасност свој живот. То додатно
смањује наш ионако окрњен
углед. Због тога се на улицама могу видети наше колеге
како гурају службена возила
или саобраћајци који контролишу и кажњавају учеснике у
саобраћају без обзира на то

што су њихови аутомобили
без светала и са истрошеним
пнеуматицима. Синдикат српске полиције указује Министарству унутрашњих послова
и јавности на то да је крајње
време да се уради нешто у вези с подмлађивањем возног
парка МУП-а. Некоме другом
препуштамо анализу о томе
како је дошло до тога да у
Министарству има мо више
различитих марки и модела
возила, зато што то беспотребно компликује и поскупљује њихово одржавање и
на бавку резервних делова.
Питамо се да ли је ико вршио

анализу трошкова одржавања
једног возила старог 15–20
година са по пола милиона
пређених километара иза себе. Да ли је боље тако, или
као што се ради у полицијама
свих озбиљних држава? Оне
не купују возила, већ их узимају на лизинг, возе нова и
после неколико година их
враћају лизинг-кућама. На тај
начин увек имају млад возни
парк, сигурна возила и безбедне полицајце у њима, кадре да правовремено интервенишу”, упозорио је у септембру прошле године Синдикат
српске полиције.
М. Г.

ИДУЋЕГ МЕСЕЦА ВЕЛИКА АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ”

Пролећно чишћење града
Као и сваке године, „Хигијена”
ће и овог пролећа, од почетка
па до краја идућег месеца,
спровести велику акцију током
које ће радници тог јавног комуналног предузећа сакупљати
и односити стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће
и други кабасти отпад.
Акцијом ће бити обухваћена комплетна територија на-

шег града, а распоред улица
биће објављен на сајту и „Феј-

сбук” страници „Хигијене” и у
нашем листу.
Овогодишње велико пролећно чишћење нашег града
почиње 3. априла. Тог дана ће
се односити отпад из следећих улица: Мученичке, Теслине, Вука Караџића, Игњата Барајевца, Косовске, Штросмајерове, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића, с Кеја Радоја
Дакића, из Доситејеве, Бате

Шта је у власти тако привлачно да се због ње жртвују много веће вредности –
спокојство, част, понекад и
сам живот? Шта је то у њој
што побуђује зависност једнаку зависности од дроге,
пића или коцке? Не дајући
аналитичке одговоре, већ
причајући истините приче –
ма колико се чинило да су
оне измаштане, ова књига
проницљиво и узбудљиво
приказује судбине председника, краљева, црквених великодостојника, султана и
револуционара, премијера
и министара, самозваних и
изабраних, деспота и демократа – свих оних који нису
презали ни од чега да се дочепају власти и одрже се на
њој. Језовита поворка опседнутих већ је по себи фасцинантна, а приказане настраности само су оквир за

успостављање дубоких психолошких, културолошких
и антрополошких сагледавања феномена власти која
са овом књигом израстају у
чудесне литерарне студије
људске природе.

Два читаоца који до среде, 29. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта бисте жртвовали зарад власти?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хроника настраности” Душана Микље. 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

У августу „нова” Улица 7. јула
У среду, 15. марта, почела је
комплетна реконструкција
Улице 7. јула, што је један од
највећих и најскупљих послова у Панчеву у овој години.
Вредност ове инвестиције је
135.600.000 динара с ПДВ-ом,
а рок за завршетак радова је
четири месеца. Реконструкција Улице 7. јула доказ је одличне сарадње градске и републичке власти, с обзиром на
то да је 50 одсто потребног
новца издвојено из републичког буџета.
Захваљујући томе остварена
је знатна уштеда у буџету нашег града, а Панчево ће добити
још једну комплетно реконструисану улицу од великог
значаја.
Поводом почетка радова,
Улицу 7. јула су 20. марта обишли Саша Павлов, градоначелник Панчева, и Маја Витман, директорка Дирекције за
изградњу и уређење града.

„Хроника настраности”
Душана Микље

Михаиловића, Војводе Радомира Путника, Војводе Петра
Бојовића, Мите Топаловића,
Петра Арачића и с Трга краља
Петра Првог.
Пролећна акција „Хигијене”
спроводиће се радним данима
од 7 до 15 сати, а заинтересовани грађани моћи ће да добију сва обавештења на телефоне 327-010 и 310-931.
М. Г.

„Calendar Girl” Одри Карлан
Морала сам да нађем новац,
много новца. На коцки је
био живот мог оца. Нисам
имала ни пребијене паре, једва сам крпила крај с крајем. Нисам имала ни љубав,
а да будем искрена, више
нисам ни веровала да постоји она права. Све моје везе
до сада донеле су ми само
невоље и разочарање.
Онда су ми понудили један посао. Требало је да сваког месеца глумим девојку
једном успешном мушкарцу, а заузврат добијам сто
хиљада долара. За годину
дана, то је више од милион
долара. Дванаест месеци,
дванаест градова, дванаест
неодољивих мушкараца.
Одмах да рашчистимо
једно: секс није био део до-

говора. Да ли ће га бити, зависило је само од мене. Ни
љубав није била део договора. Ипак, на то да ли ће се
љубав десити, нико не може
да утиче...

Два читаоца који до среде, 29. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто успешни мушкарци ангажују лажне девојке?”, наградићемо по једним примерком књиге „Calendar Girl” Одри Карлан. 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

Куповина од
варљиве девојке
У прошлом броју нашег листа омашком смо поновили
наградно питање из претпрошлог броја, али нашим
домишљатим читаоцима то
није сметало, па ће књигом
„Последњи дани ноћи” Грејама Мура „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” наградити двоје
оних који су се најбоље снашли и уједно доказали да
редовно и пажљиво читају
наш лист. Наравно, извињавамо се због техничке грешке. Надамо се да се неће
поновити.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Хммм... ово питање ми је
нешто познато.” 062/2137...
„Да нам није било Николе
Тесле, било би тешко постати
програмер, а да нам није вас,
не би било овако забавних
ребус-питања.” 064/2803...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање зашто воле еротске романе. Они ће освојити по један
примерак књиге „Варљива
девојка” Порше да Косте.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Обожавам еротске романе,
јер они су ми само наставак
животних и политичких збивања.” 060/6672...
„Па кад нема еротике на
јави, бар да се кроз књиге
мало забавимо. Можда ће
ми ’Варљива девојка’ дати
неке нове идеје, да ’продам’
мужу.” 063/8009...
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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КАФ ПАНТЕРС СПРЕМАН ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ЈУРИШ КА ПЛЕЈ-ОФУ
Трка за бодове
стартује у суботу,
25. марта
ТРАДИЦИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ
У БАДМИНТОНУ

ДОМАЋИНУ ДЕСЕТ ОДЛИЧЈА
У организацији БК-а Панчево, а уз подршку Бадминтон
савеза Србије, у недељу, 19.
марта, у фискултурној сали
ОШ „Јован Јовановић Змај”
одржан је седми турнир под
називом „Јуниорски куп Панчево 2017”.
Учествовало је преко 85
играча, што је рекордан број
такмичара на овом турниру.
Домаћи клуб је наступио с
тринаест играча, који су
освојили десет медаља.
– Тур нир је про те као у
нај бо љем ре ду. По но во смо
се по ка за ли као до бри ор га ни за то ри ова ко ма сов ног
до га ђа ја – ре као је пред -

сед ник БК-а Пан че во Иван
Ко ва че вић.
Највреднији трофеј су заслужиле Анђела Витман и
Наталија Бохаревић у дублу
девојчица до тринаест година, као и Влад Дехелеан у
конкуренцији дечака до једанаест година. Анђела Витман
се окитила сребром у синглу,
а бронзе су зарадили: Наталија Бохаревић, Сања Перић,
Михајло Борка, као и дублови које су чинили Влад Дехелеан и Угљеша Михајловић,
Михајло Борка и Александар
Витман, Стефан Мијатовић и
Борис Куруц и Анђела Витман и Сања Перић.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

ПЕТНАЕСТ МЕДАЉА ЗА ДИНАМО

Клуб америчког фудбала Пантерс из нашега града званично
је представио прво појачање у
овој сезони – Камерона Мејфилда, који ће играти на позицији квотербека (организатора
игре), и тако најавио предстојећу сезону, у којој панчевачки
„оклопници” имају високе амбиције.
Двадесеттрогодишњи Американац ће уједно бити и координатор напада панчевачког тима. Он, као и већина
странаца у нашој земљи, очекује да са својим тимом дође
до титуле првака Србије. Откад је пре неколико недеља
стигао у наш град, успео је да
се прилагоди тиму и да се
уклопи у средину.
– Лако се споразумевам са
саиграчима, они разумеју мене и ја њих. То су веома добри
момци. Неки су чак бољи од
играча који наступају у Америци, а поред тога су и одлични људи. Разлика између игре
у Америци и Србији јесте у томе што се ствари на терену у
мојој земљи одвијају много
брже, док је овде игра нешто
спорија, али што се тиче та-

лента, српски играчи не заостају много за америчким –
рекао је нови квотербек тима
из нашега града.
После напорних физичких
припрема Пантери су спремни за предстојеће изазове у
Пр вој ли ги на ше зе мље.
Ипак, у првом колу Пантери
ће бити ослабљени јер неће
игра ти Мајкл Кем бел, де фанзивни бек, који је и прошле сезоне наступао за Пантере. Он ће се екипи придружити после првог кола, када

се заврши сезона у Португалији, где тренутно игра. Поред њега, тренеру неће бити
на располагању ни два повређена играча: тркач Стефан Дедић и хватач Братислав Бошњак.
– У екипи влада одлична атмосфера. Дошао је Камерон,
одличан је играч и супер момак. Ове сезоне нам је циљ да
учествујемо у плеј-офу, као и
да победимо све тимове који
не спадају у најбољу тројку
српског америчког фудбала

(Вукови–Београд, Војводе –
Нови Сад и Дивљи вепрови –
Крагујевац, прим. аут.). Тријумфе над њима оставићемо за
плеј-оф и тако ћемо се домоћи
финала – уз осмех је додао
Миљан Џогазовић, офанзивни
линијаш и један од капитена
Пантера.
У суботу, 25. марта, у првом
колу Прве лиге Пантери на
свом терену дочекују београдске Плаве змајеве. Утакмица
ће бити одиграна на СЦ-у
„Младост”, а почиње у 14.30.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ

СЈАЈНА ДЕЦА ПАНЧЕВАЧКА

На Првенству Војводине за
полетарце, пионире и наде,
одржаном 18. марта у Инђији, екипа Динама освојила је
чак петнаест медаља.
Највредније трофеје су заслужили Борислав Јевремовић и Лука Степанов, сребром су се окитили: Андреа
Кука, Јована Стоилковски,
Катарина Шаренац, Симон
Дангубић и Данијел Станковски, а бронзе су зарадили:
Софија Бубало, Лана Стоја-

динов, Јелена Милентијевић, Милица Гагић, Александра Стоилковски, Вања
Чекеревац, Антоније Ћулибрк и Горан Обућина.
Добро су радили и: Павле
Милошев, Вукашин, Марија
и Милица Младеновски, Теодора Гагић, Анђела Ђекић,
Вишња Тончев, Тара Букур,
Сташа Јевремовић, Огњен
Чекеревац, Сергеј Пантовић,
Стефан Стојковић, Никола
Вуловић и Матеја Степанов.

КАРАТЕ КЛУБ COMBAT EAGLE НИЖЕ УСПЕХЕ

НА РЕДУ ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ

Окружно такмичење у шаху за
ученике основних школа одржано је 18. марта у Вршцу.
Учествовало је преко 100 младих шахиста из осам општина,
а највише медаља, диплома и
пехара отишло је у Панчево.
У надметању девојчица првих разреда победила је Нађа
Стајчић (ОШ „Ђура Јакшић”),
сребрну медаљу је заслужила
Изабела Ангеловски (ОШ
„Исодора Секулић”), а бронзану Сара Јешић (ОШ „Стевица
Јовановић”). Ученица ОШ „Јован Јовановић Змај” Ања Радмановић тријумфовала је конкуренцији девојчица из другог
разреда, а Милица Амиџић из
ОШ „Ђура Јакшић” окитила се
сребрном медаљом. У надметању шахисткиња из трећих
разреда Наталија Катанић
(ОШ „Јован Јовановић Змај”)
била је друга, а Тијана Радић
(ОШ „Бранко Радичевић”)
трећа. Мина Ракић (ОШ „Васа
Живковић”) заслужила је сребро у надметању „четвртакиња”, баш као и Катарина Робић из ОШ „Мирослав Антић”
у конкуренцији ученица петих
разреда. Њене школске другарице Јелена Павловић и Ивана

Рајчић освојиле су златно односно сребрно одличје у конкуренцији осмих разреда.
Сјајни су били и дечаци.
Александар Чевизовић из ОШ
„Стевица Јовановић” освојио
је сребрно одличје у надметању првака. У конкуренцији
ученика других разреда тријумфовао је Марко Живков
(ОШ „Исидора Секулић”), други је био Вук Каначки (ОШ
„Стевица Јовановић”), а трећи

Немања Шапоња (ОШ „Аксентије Максимовић” из Долова).
Марко Милановић (ОШ „Стевица Јовановић”) освојио је
златно одличје у надметању
ученика трећих разреда, а
Марко Фођарини (ОШ „Бранко Радичевић”) зарадио је сребро. Матеја Мијушковић из
ОШ „Мирослав Антић” био је
најбољи у конкуренцији ученика четвртих разреда, а Стефан Марсенић (ОШ „Стевица

Јовановић”) у надметању „петака”. Давид Полић (ОШ
„Бранко Радичевић”) заслужио је злато у такмичењу шахиста из шестих разреда, а Денис Таркао (ОШ „Ђура Јакшић”) окитио се сребрном медаљом. Вук Новковић (ОШ
„Исидора Секулић”) био је најбољи „седмак”, док је сребрно
одличје у овој конкуренцији
припало Николи Мијоковићу,
ученику ОШ „Свети Сава”.
– Захвалио бих тренерима
Предрагу Томину, професорима Радоју Радојевићу и Зорану
Јовановићу, као и судији Синиши Радмановићу, јер су управо
они много допринели да наша
деца буду успешна. Резултат би
био још бољи да поједини ученици нису одустали од такмичења, јер су у исто време имали
надметања из других предмета.
Морамо да будемо презадовољни, ово је највећи успех нашег
града у школском такмичењу у
шаху – рекао је председник
Шаховског савеза Панчево
Жељко Савановић.
Турнир је протекао у најбољем реду, па домаћини из Вршца заслужују похвале за организацију.

ПОМОЋ ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА

А ОД ФСВ-а – „БУБАМАРЕ”!
Млади каратисти и каратисткиње КК-а Combat Eagle
из нашега града својим успешним наступима на свим
такмичењима на којима учествују све више скрећу пажњу на себе.
На Првенству Баната, одржаном у Банатском Карловцу, чланови тог спортског колектива освојили су четири
медаље.
Највреднији трофеј заслужила је нада Тамара Обрадо-

Страну припремио

Александар
Живковић

вић, а пионири Богдан Здравковић и Емилија Белић окитили су се сребрним одличјима. Бронзу је заслужила такође каташица Марта Стојсављевић, а на покрајинско
надметање пласирали су се и
Михајло Белић и Ања Кнежевић.
Пред во ђе ни тре не ром
Ива ном Жив ков, мла ди ка ра ти сти овог клу ба по сти гли су за па же не ре зул та те
и на Пр вен ству Вој во ди не,
одр жа ном про шлог ви кен да у Ин ђи ји.
Марта Стојсављевић је
освојила бронзану медаљу, а
на Првенство Србије пласирале су се и Тамара Обрадовић и Ања Кнежевић.

У просторијама Градског фудбалског савеза Панчево прошле недеље је гостовала делегација ФСВ-а, коју су предводили председник Драган Симовић, генерални секретар
Миодраг Цвијић и члан УО
Никола Драча.
Циљ посете био је донација
лопти фудбалским колективима из нашега града и околине.
Домаћин скупа био је председник ФСПП-а Предраг Ратковић, а присуствовали су и први
човек ГФС-а Горан Медаковић,
градоначелник Саша Павлов,
као и представници клубова са
овог подручја. Од Фудбалског
савета Војводине по три лопте
добило је чак 58 клубова.
– Захвалио бих људима из
ФСВ-а, који су овом акцијом по-

могли клубове из нашег савеза и
тако још једном показали да брину о свима, без обзира на то у ком
рангу се такмиче. Ова акција је
само једна у низу које су послед-

њих година направили наша локална власт и људи из Фудбалског савеза – истакао је председник Фудбалског савеза подручја
Панчево Предраг Ратковић.

После донација у виду
спортске опреме и терена на
ред су дошле и лопте...
– Дошао сам у фудбалски
град и добро знам да је сарадња
клубова с локалном самоуправом на високом нивоу. Верујем
да иду бољи дани за фудбал, а то
се види и у последњих годину
дана, јер су у ФСВ-у људи који
желе да помогну најпопуларнију игру на свету. Желимо да оваквих акција буде што више, јер
наш циљ јесте да се што више
младих људи бави фудбалом и
да клубови што лакше подносе
такмичење – рекао је председник Фудбалског савеза Војводине Драган Симовић.
Поклони у виду популарних
„бубамара” добро ће доћи клубовима са ових простора...

Петак, 24. март 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ДАЧИА логан 2008.
први власник, у супер
стању, 2.700 Евра.
063 801-80-57 (СМС)
ШКОДА фабија 2001,
1,4 елегант, лимузина,
бензин-гас, реатестирана. 064/154-71-97.
(СМС)
ВЕКТРА Б 2002. дизел, 2,0, регистрован,
власник, замена за
мањи. 065/987-27-24.
(СМС)
ОПЕЛ астра Г 2.0
ДТИ, 2004, власник,
регистрован до 2018.
Тел. 064/159-60-63.
(237546)
ПРОДАЈЕМ вартбург,
нерегистрован.
064/195-28-31.
(236683)
РЕНО 4, ГТЛ, 1.1,
1991, регистрован до
јануара 2018, атест
плина, атест куке, у
одличном стању.
064/144-37-33.
(237264)
ФОРД мондео 2006.
годиште, у супер стању, хитно. 013/348453. (237418)
МЕРЦЕДЕС А 170
ЦДИ, 54.000 км, лонг,
шибер, 2.200 евра.
063/106-51-73. (2374)
ПРОДАЈЕМ ауди А 6,
1.9 ТДИ. 063/736-2498. (237400)
ПЕЖО партнер 1.4,
теретни, 2009, има
плин, регистрован.
063/329-340. (23774)
НИСАН juke 1.6,
2013, савршено стање. Регистрован до јуна, власник. 064/21779-88. (237736)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000.
063/892-08-35.
(23770)
ЈУГО корал 55, децембар 2003, власник, гаражиран. 064/856-6065. (237644)

ЈУГО 45, регистрован
до јуна 22. марта
2018, 1989. годиште,
300 евра. Тел.
065/565-61-81, вреди
погледати. (237645)
ДАЧИА супер нова,
2003, 1.4, плин,
121.000 км, 110 евра,
регистрован. 063/72985-53. (237648)
НА ПРОДАЈУ рено
клио 1998. годиште, у
добром стању.
063/194-81-87.
(237643)
СИТРОЕН Ц 3, 2003,
1.1, бензинац.
064/237-36-08.
(237624)
НА ПРОДАЈУ мотор
пежо елисео, 150 цм.
Тел. 060/726-12-56.
(237603)
СКУТЕР пијађо фри,
2002, бео. 064/14924-70. (237581)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера у одличном стању, регистрован. 064/154-25-82.
(237533)
ЈУГО 55, ЕФИ, 2004,
атестиран плин, нерегистрован. 061/18829-72. (237522)
КОРСА 1.0, 2004, троје врата, 125.000 км,
клима, на име.
064/130-36-02.
(237492)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
дизел, 2006, петора
врата, власник.
064/130-36-02.
(237492)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,
децембар, петора
врата, 100.000 км, све
од опреме, власник.
064/130-36-02.
(237492)
ПУНТО 1.1, 1997, 5 В,
атестиран плин, металик сив, власник.
064/142-55-93.
(237464)
АУДИ А 3, одличан,
1.9, турбо дизел, сив,
алу, клима.
069/744-286.
(237776)

ОГЛАСИ

ОПЕЛ корса 1.2, 2008.
годиште, фабрички
полин, у одличном
стању, регистрован до
15. јанаура 2018.
Фиксно 3.000 евра.
063/307-881.
(237762)
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ПРОДАЈЕМ дрљачу са
роторима. 013/631197. (237330)
ТРАКТОР сејалица,
шпартач, плуг, виклон, шпедитер – продајем. 060/660-79-60.
(237494)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(237168)
ОТКУП свих врста возила, хаварисаних,
страних, неисправних
катализатора, продаја
делова за сва возила.
069/203-00-44,
066/409-991.
(237256)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
алата, пољопрвиредне
механизације и осталих сировина.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(237256)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне, неисправне. 064/17122-13. (237709)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(237657)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(237540)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(237378)
МАШИНЕ

ПАЖЊА! Шесторедна агријина машина
са прохромским сандуцима за ђубре у
екстра стању, као нова. Повољно..
063/728-22-14.
(236977)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 507,
са приколицом и пратећом опремом, повољно. 060/180-19-60.
(237725)
ПРОДАЈЕМ кукурузну
сејалицу, ноду, циклон, прскалицу, скутер, може замена.
062/174-70-67.
(237721)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈА гараже, лицитација, Панчево,
Синђелићева 60-а, 29.
марта 2017. године.
064/818-86-61.
(237312)
ПРОДАЈЕМ монтажну
гаражу, на име. Насеље Зеленгора.
063/601-037. (237708
ИЗДАЈЕМ гаражу,
Браће Јовановић 33.
065/519-87-44.
(237415)
ИЗДАЈЕМ гаражу, Котеж 1. Тел. 063/70661-80. (237495)
АПАРАТИ

ТВ половни 37, 55, 72,
замрзивач горење 230
л. 066/348-975, 348975. (236902)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(236926)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(236758)
СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ
боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (237172)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ летве за
цреп, шиваћу машину
исправну, старинску.
064/ 664-85-31 (СМС)
ОГРЕВНО ДРВО, багрем, буква, храст,
мерење на лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
ОГРЕВНО дрво буква,
багрем и цер. Услужно сечење и цепање.
064/357-82-08,
Босанац.
(236703)
НА ПРОДАЈУ собни
намештај, израда
1963. и два кауча.
Тел. 064/813-00-21.
(236484)
ПРОДАЈЕМ професионалне шиваће машине јуки на монофазну
струју. 063/715-99-00.
(237123)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(237065)
ТЕЛЕВИЗОР, рисивер,
скенер, штампач, висећу, таблет, бежични
фиксни филипс.
062/318-668. (23691)
РАСАД: парадајз, паприка, краставац за
пластенике. Брестовац. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626285. (237348)
САДНИЦЕ рабарбаре,
зелена или црвена вишегодишња, јестива,
лековита и декоративна биљка. 064/129-9724. (237354)
ДЕТЕЛИНА, слама,
овца, монта и елеватор од 10 м. 632-421.
(237359)

ПРОДАЈЕМ детелину,
сламу, кавез за носиље, сточна вага и стилова тестера. Бела,
064/243-81-02,
013/323-123.
(237653)
РОЈЕВИ и друштва на
ЛР рамовима.
063/396-640.
(237658)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери, ТА пећ, 3,5
кв, комбиновани фрижидер, телевизор 51
цм, угаона гарнитура,
француски лећај, тросед мојца, трпезаријски сто са столицама,
орман, комоде. Тел.
342-689, 063/861-8266. 2376349
ИЗУЗЕТНО повољно,
продајем полован
тросед на расклапање. 063/327-003.
(237609)

ПРОДАЈА огревног
дрвета: буква, багрем, цер. Услужно
сечење. Босанац.
064/357-82-08.
(237607)
ПРОДАЈЕМ топлу пекарску витрину, 3.5 х
80. 064/370-79-47.
(237585>)
ВЕШ-МАШИНА, горење WA 543, исправна,
очувана, 50 евра.
065/237-10-09.
(237575)
ЗАМРЗИВАЧ горење,
вертикални, мало коришћен, 100 евра, модел F6245W. 065/23710-09. (237575)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара.
063/773-45-97, 371568. (237580)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МОТОР за чамац четворка, томос, агрегат
5 киловата, хонда.
060/304-54-50.
(237547)
НОВЕ кауче, бојлер,
очувану, старинску
витрину, лустере, радијатор, бибер цреп.
064/154-25-82.
(237533)

ПРОДАЈЕМ два кауча,
половна и две фотеље. Тел. 064/953-2788. (237525)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, комбинацију, замрзивач, веш-машину. 064/129-73-60,
013/346-790.
(237538)
ПРОДАЈЕМ козе са јарићима. 063/750-251,
258-36-23, звати после 19 сати. (237449)
ПРОДАЈЕМ полицу,
фрижидер, саламорезницу за СТР.
064/324-06-99.
(237511)
ВЦ метални - пољски,
половне граде, колица
на два точка.
013/321-596.
(237518)
ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију, врата и
излог и дрвена врата.
063/734-82-31.
(237477)

ЛР кошнице нове, у
комплету или делове
појединчано, продајем. 060/660-79-60.
(237494)
ДРВА за огрев , преостала, са превозом,
повољно.
064/122-69-78.
(237472)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно.
063/107-78-66.
(4705)
ПРОДАЈЕМ половно:
веш-машина, машине
за прање судова, круњач и прекрупуар,
шпорет смедеревац и
пећ на чврсто гориво.
064/572-33-03.
(237480)

ПРОДАЈЕМ преостали
огрев; дрва, салонит
плоче, бибер цреп и
краву. 063/711-77-54.
(237410)
ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет, шлајферице за
терацо, дизалицу грађевинску, кантар 500
кг. 064/026-05-25.
л(237427)
ПРОДАЈЕМ стакло –
табле 1500 х 1000, више комада, руску арматуру дебљу у шипкама, делове фиће.
065/560-83-36.
(237331)
САДНИЦЕ малине, лешника, мареле вишње, кајсије калемљене, култиватор дизел.
377-288. (237368)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
4.500, кревети од
9.000, угаона кухињске клупице од 7.000.
Стара утва, 060/60014-52. (4705)
ДРВЕНА столарија
половна, на продају:
трокрилни прозори,
двокрилни прзори,
балконска врата, улазна врата. 063/87593-56. (237376)
ЦРЕП три двојке, нов,
око 800 комада, 60
динара/комад. Цела
количина 50 динара/комад. 064/31707-06. (237774)
БИЦИКЛ на електрични погон, потпуно исправан као нов, цена
200 евра. 064/997-7909. (237767)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина, 150-250 динара на продају. Мића. 064/303-28-68.
(237766)
ТРОСЕД и тепих, старо годину дана. Вреди
погледати. 061/15888-34. (237771)

ПРОДАЈЕМ веш-машину whirpool, 9 кг,
кауч, моторне тестере. 063/812-42-09.
(237759)
ПОЛОВНЕ моторне
косилице, од 2 до 7
кв са четворотактним
мотором brigs & stratton. 063/739-76-72.
(237753)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Дебељачи, Ул. Моше
Пијаде бр. 35.
063/884-01-28.
(237718)
ИВИЧЊАЦИ 50 х 12 х
10, 60 комада, мале
каналице 60 комада.
Договор.
063/755-57-40.
(237773)
ПРОДАЈЕМ дечју собу
комплет 10.000 и
остали намештај хитно. 064/348-01-41.
(237732)

ОГЛАСИ

ГЛАДИЈАТОР, бенџ
клупа и справа за згибове и пропадање, повољно. 060/600-60-17,
Давор. (237698)
ПРОДАЈЕМ половне
ствари, хитно: трпезаријски сто, ТА пећ,
витрину, сточић за телевизор, сто за компјутер, ципеларник,
комода за постељину.
Тел. 061/131-77-56.
(237691)
ПРОДАЈЕМ свиње.
064/193-88-49.
(237678)

ПРОДАЈЕМ термоакумулациону пећ 6 кв,
две фотеље, кауч.
061/801-41-17.
(237680)
КАУЧ, кревет са мадраце, орман, кварцна пећ, баштенски павиљон Yisk 4 х 3 метра, са три странице,
нов. 064/199-79-24,
065/461-77-04.
(237683)
КУПОПРОДАЈА

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ гвожђе,
шпорете, крека весо
пећи, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, и остали отпад.
061/322-04-94.
(237676)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
фрижидере, шпорете,
телевизоре. 061/20626-24. 061/206-26-24.
(237676)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(237676)
КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, фрижидере, стгаро гвожђе. 063/101-11-47,
064/158-44-10.
(237636)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре, остало покућство, ТА пећи.
062/148-49-94.
237366)

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе
и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263390)
КУПУЈЕМ полован намештај, половне плинске боце и све остало
што вам је непотребно. 066/900-79-04.
(237346)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
064/481-14-77.
(237356)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стару бижутерију, стари новац, старе играчке,
старо покућство.
335-930, 335-974,
063/705-18-18.
(237688)
КУПУЈЕМ полован намештај, покућство.
335-930,
064/366-57-87.
(237688)

КУПУЈЕМ секундарну
сировину, алуминијум, месинг, акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче,
телевизоре,
гвожђе.
064/484-13-76.
(237676)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу и
окућницу, 18.30 ари,
у Банатском Новом
Селу. Повољно.
063/874-70-77. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Бан. Новом Селу, без
улагања, повољно.
063/874-70-77 (СМС)

ЊИВА 33 ара, Скробара, сам пут, код циглане, 2.850 евра.
065/852-71-99.
(235811)
КАЧАРЕВО, кућа 160
м2, усељива, 26.500
евра. 064/271-74-67.
(236242)
КУЋА са два стана,
сређена, ЕГ, плац 7
ари, 1/1. 061/224-4797. (236770)

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, 14 ари,
Иваново; 30 ари,
Омољица. 062/708070. (236486)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу.
Тел. 064/165-15-53,
362-076. (236916)

ХАЈДЕ Панчевци, сад
је згода. Хитно продајем кућу у Качареву
170 м2, одмах усељива, легализована, све
сређено. 013/601-472,
062/893-26-90.
(236721)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
стамбених јединица у
изградњи.
064/160-26-89.
(236659)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 8 ари, Козарачки просек.
060/601-60-23.
(237227)
НОВА МИСА, кућа
240 м2 у нивоима, на
2,3 ари плаца, предато за легализацију,
власник, 57.000 евра.
063/826-97-09.
(236878)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(237065)
ХИТНО продајем
спратну кућу у Јабуци,
220 м2, седам и по
ари плаца, ограђено.
063/715-99-00.
(237124)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Панчева, 80
м2, могућа надоградња. 060/067-11-44.
(237116)
ЈЕДИНСТВЕНА прилика, стара кућа у Војловици, преко пута
школе, одмах усељива, 5,5 ари плаца, вода, струја, телефон.
Повољно.
064/266-84-91. (2369)
ХАЛА, 90 м2, на 5 ари,
сипорекс греде за
плочу 100 м2.
069/213-97-37
(237353)
ПРОДАЈЕМ плац 18
ари, Баваништански
пут бр. 18. Дозвољена
градња пословностамбеног простора.
064/367-98-84.
(237361)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија,
приземна, 38.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(237646)

ТЕСЛА, 181 м2, 4.8
ари, 57.000, стара
Миса, 120 м2, 5.5 ари,
29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(237616)

БРЕСТОВАЦ, новија
трособна, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (237646)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(237646)
ОМОЉИЦА, 126 м2,
сређена, подрум, 2
ара, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (237646)
ГОРЊИ град, плац, 36
м2, 12.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (237649)
ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Преспанска улица.
064/131-42-02.
(237661)
КУЋА на продају у
Книћаниновој.
062/826-12-55.
(237642)

ПРОДАЈЕМ лукас кућу, са локалом,
Доњи град,
140.000.
064/856-60-00.
(237622)

КУЋА, Баваништански
пут, добра локација,
10 ари, 64 м2.
064/980-98-05. (2376)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може и
замена. 063/814-5625. (237639)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Јабуци. 060/142-2183, 064/877-53-69.
(237589)

КОД ТУРСКЕ главе,
кућа преправљена у
два локала, дворишни
стан, 2 ара, само
52.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237587)
СТАРА МИСА, кућа
300 м2, 6 ари, одлична, 66.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237587)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребне
куће и станови
на бољим
локацијама.
064/668-89-15.
(237587)

МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, ез улагања, 70.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
ЦЕНТАР, Гимназија,
приземни део куће, са
подрумом и гарсоњером. 60.000.
061/114-11-34.
(237594)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, улица Петра Драпшина око
120 м2, 17 ари плаца,
власник, 1/1. 064/37079-47. (237585)
ПРОДАЈЕМ мању кућу са, мењам, на Баваништанском. Тел.
063/826-43-91.
(237583)
МИСА, комплетно
сређена, 290 м2, 6
ари, три етаже,
66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237583)
ПОЧЕТАК Војловице,
лепа кућа 115 м2, 7.5
ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (237583)
ТЕСЛА, салонска,
прелепа, 178 м2, 5,5
ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (237583)
ПРОДАЈЕМ плац, Јабука, 6,25 ари, ново
насеље, започета
градња. 063/351-527.
(237567)
ДОЛОВО, кућа на
продају, 20 ари плаца. 066/334-085.
(2375729
КУЋА 120 м2, на 5
ари, Преспанска 15,
власник, легализовано. 063/307-674.
(237576)
75 ар, уз асвалт, северна зона, близу
Скоробаре, грађевинско земљиште.
066/354-791.
(237579)

ВОЈЛОВИЦА, кућа,
помоћни објекат, 7,4
ара плаца, 7.4 ара
плаца. 064/538-48-35.
(237548)
ПРОДАЈЕМ две куће
на истом плацу. Војловица, легализовано.
013/233-21-30,
063/162-50-00.
(237537)
НОВА МИСА, кућа у
близини СЦ, две етаже, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (237542)
КУЋА, центар, Карађорђева, на већем
плацу. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(237542)
НОВА МИСА, 24 ара,
кућа 156 м2, 31.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2375)
ВОЈЛОВИЦА, плац 14
ари, ширина 17 м.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)
ПРОДАЈЕМ приземну
кућу две одвојене
стамбене јединице,
има грејање. 066/94455-82. (237502)
ПРОДАЈЕМ плац под
воћем 14,37 ари у
Панчеву. 063/491250. (237513)

У ЈАБУЦИ продајем
кућу, власник.
064/412-95-88.
(237520)
ДОЊИ град, 180 м2,
нова, 4 ара, 110.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)
ДОЊИ ГРАД, 150 м2,
3 ара, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237846)
ШИРИ ЦЕНТАР, 130
м2, 8 ари, 90.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)
ОМОЉИЦА, 130 м2, 7
ари, 30.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237846)

ХИТНО, Доњи град,
део куће, 55 са стварима, без улагања, само 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237846)
ПЛАЦЕВИ 3 и 4 ара,
угао Боре Шипоша и
Тозе Марковића.
063/880-00-63.
(237493)
ГРАЂЕВИНСКИ плац
10 ари, Стрелиште,
Јоакима Вујића.
063/880-00-63.
(237493)
ДЕБЕЉАЧА, 150 м2,
7.5 ари, продајем/мењам за панчевачки
стан. 064/928-89-68.
(237478)
ПРОДАЈЕМ део куће,
центар града, дозвољена градња, повољно. 063/756-06-04.
(237465)
ГОРЊИ град, плац
6,57 ари, са кућом 55
м2, укњижено. Тел.
063/275-510.
()237434)
КУЋА, Стрелиште, 60
м2, 4 ара, усељива,
сређена, хитно,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237420)
ВЕЛИКИ избор кућа,
центар, Котеж 2. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237420)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, плац 28
ари, струја, бора, подрум, шупа, алат.
063/734-52-25.
(237425)
СТАРА кућа, са плацем 30 ари, у Б. Новом Селу.
063/863-80-15.
(237421)
БАШТА, 28 ари, грађ.
Зона, воћњак, објекат,
Јабучки пут.
069/448-68-78.
(237365)

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, кућа 9
х 12 , спратна, 2.5
ара, брзо усељива.
064/221-36-12.
(237367)
ПОВОЉНО продајем
викендицу, Трујино
насеље код Б. Цркве.
Тел. 061/233-02-52.
(237370)

ПАНЧЕВО, Стрелиште, атрактивна локација, нова укровљена,
слободно стојећа кућа
155 м2 бруто, на 4,13
ари плаца, терен раван, чист, ограђен,
колски улаз, паркинг
за три возила, струја,
вода, канализација,
власник 1/1. 063/637673. (237379)
ПЛАЦ 20,5 ари, Долово, викенд-зона, потез Мале шуме.
063/738-22-72.
(237383)
ПРОДАЈЕМ 50 ари
грађ. Земљишта, поред асфалта, преко
пута „Секиног салаша”, 9.000 евра.
063/894-84-23.
(237397)
ПЛАЦ на Баваништанском путу 57 ари, до
пута, објекат, вода,
струја. 065/507-09-84.
237382)
ПРОДАЈЕМ плац за
изградњу, 353 м2, Миса. 064/866-23-36.
(237450)
БАШТА, воћњак, 10
ари, прво српско поље, близу касарне.
064/888-40-95.
(237451)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Јабуци, 91,5 ари.
061/639-31-24.
(237452)
КУЋА, Кудељарски,
150 м2, 8.5 ари, две
стамбене целине.
060/040-96-50.
(237449)
КУЋА на продају у
Војловици. Тел.
063/183-25-24.
(237770)
КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, грађевинска
дозвола, Новосељански пут, Пелистерска.
065/410-97-34.
(237766)
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ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,3
ара, комплетна инфраструктура.
062/634-008.
(237741)
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, квалитетно
ограђена, 100 м2, на
15 ари, договор.
062/173-88-45.
(237722)
ДЕО куће 50 м2, 2
ара, посебан улаз,
11.000 евра, стара
Миса. 061/664-39-26.
(2377239
КУЋА 100 м2, 3 ара
плаца, 17.000 евра,
стара Миса. 061/66439-26. (237723)
ПРОДАЈЕМ три куће
засебне, 50 + 100 +
60 м2, 7.5 ари, 37.000
евра, стара Миса.
061/664-39-26.
(237723)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, Котеж 1.
062/102-32-46.
(2377139
ПРОДАЈЕМ два плаца
од 7 ари, угао, Старчево. 065/340-13-41.
(237699)
КУЋА 5,5 ари, 1/1,
24.000 евра. Качарево. 063/694-451.
(237686)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији, за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050.
(237700)
МАРГИТА, две куће,
70 + 80 м2, на углу,
Ул. Јове Максина и Д.
Туцовића, погодно за
инвеститоре, укњижено. 061/180-14-41.
(237760)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 44 м2, ТA,
II, Стрелиште.
069/304-78-85.
(237758)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 28 м2, у центру, без
посредника. Тел.
060/034-74-33.
(236131)
СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323584. (234515)
ХИТНО, потпуно сређен стан, Тесла, 52 м2,
27.000 евра. 064/44442-90. (236598)
ПРОДАЈЕМ стан 56
м2, Матије Гупца,
приземље, мењам за
сеоско имање.
063/210-998.
(236858)

САЛОНСКИ стан, Првомајска, 98 м2, сређен, гаража, подрум.
064/153-14-03.
(236974)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(236879)
ЈЕДНОСОБАН, 35 м2,
Стрелиште, повољно.
013/362-447,
066/362-447.
(237345)
ДВОСОБАН стан, 70
м2, центар Панчева,
VI спрат, лифт. 800
евра/квадрат.
063/694-443.
(237360)
СОДАРА, трособан.
ЦГ. 41.000; двособан,
IV/V, ТА, за сређивање, 25.500. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (237616)

НОВА МИСА, двоипособан стан у згради,
ЦГ, велика тераса +
гаража, 37.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (237616)
КОТЕЖ 1, двособан, I,
ЦГ, 34.000; Стрелиште
леп троипособан, IV,
47.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(237616)

ЦЕНТАР, прелеп, 90
м2, V, ЦГ, 50.000; двоипособан, 55.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(237616)
СТАН на продају, може замена, кућа Војловица или Кудељарац. 064/130-27-34.
(237545)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан 52 м2, Котеж 2,
власник. Вреди погледати. 062/445-614.
(237535)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, нова Миса, погодна за пословни простор, близу Спортског
центра.
060/552-34-32.
(237539)
КОТЕЖ 1, гарсоњера
25 м2, IV, ЦГ, 18.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)
НОВА МИСА, гарсоњера 25 м2, опремљена, 11.000 евра. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50 м2, двособан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)
СОДАРА, мањи двособан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)
НОВА МИСА, 40 м2, I,
ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)
СОДАРА, двособан,
58 м2, ЕТ, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)
ЗАМЕНА старих станова за новоградњу у
смарт блоку. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (237542)
КОТЕЖ 1, двоипособан, ЦГ, са две терасе
и једноипособан.
064/133-54-18.
(237552)
ПРОДАЈЕМ укњижен
стан, поткровље,
сива фаза, 100 м2,
Миса. 065/333-55-25.
(237641)

СТРОГИ центар, двособан, I спрат, две терасе, идеално за канцеларију, ординацију.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(237523)

ДВОСОБАН, Нови
свет, Тесла. ЦГ. 55 м2,
тераса, 33.000 евра,
договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(237523)

ДВОСОБАН, Котеж,
57 м2, тераса, ВП,
33.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(237523)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан, 32.000; 70 м2,
трособан, 39.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(237420)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, ТА, алу. столарија, ЕГ грејање, купатило ново, две терасе,
36.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (237523)
СТРОГИ центар, 50
м2, тераса, ЦГ, 34.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(237523)
ХИТНО, Котеж 2, 63
м2, III, лифт, први део
Котежа, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237846)

СОДАРА, 46 м2, ЦГ,
сређен, ВПР, 26.500.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ, I,
29.000, сређен. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237846)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, сређен, 80 м2,
власник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(237463)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у Светозара Милетића, без посредника. Тел.
066/920-33-90,
013/312-429.
(237433)
ДВОИПОСОБАН, 60
м2 + 7 м2, две терасе,
реновиран, гаража.
063/321-765. (23744)
СОДАРА, двоипособан, 69 м2, ново
40.000, 74 м2, трособан, I, 46.500, 68 м2,
трособан, 36.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237420)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
24 м2 + тераса,
14.000; 26 м2, 17.000;
28 м2, 19.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237420)
ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, 39.000; 74 м2,
трособан, 47.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237420)
ЦЕНТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, двособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237420)
ЦЕНТАР, стан до улице, 50 м2, 19.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237420)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
двособан, ЦГ, лифт,
22.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237420)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан у Ражани, испод Дивчибара. Тел. 063/818-7544. (237370)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, или мењам за Врњачку бању.
064/235-69-32.
(237371)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара, 54 м2, ЦГ, V
спрат. 064/824-17-13.
(237777)
ДВОИПОСОБАН стан,
78 м2, Стрелиште, IV
спрат, лифт, ЦГ, интерфон, рампа за колица. 062/770-540.
(237507)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 25.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(237507)
КОТЕЖ 1, двособан,
58 м2, III, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(237507)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ,
тераса, 39.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (237)
КОТЕЖ 2, двособан,
64 м2, III, ЦГ, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(237507)
ПРОДАЈЕМ стан 70
м2, Тесла, ЦГ, лифт,
520 евра/квадрат.
064/867-48-48.
(237597)
КОТЕЖ 1, продајем
двоипособан нов стан,
повољно. (661), „Весна 2”, 066/937-00-13.
(237606)
СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан, 60 м2,
добра локација, хитно. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(237606)
ДВОИПОСОБАН стан,
58 м2, етажно грејање,
продајем. Тел.
060/333-56-41.
(237588)
РОБНА кућа, одличан
двоипособан, 63 м2,
V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (237584)

РОДИЋ, стан дворишни, 22,5 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237584)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
42 м2, Тесла, центар,
25.000; Миса, нов,
22.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237562)
ЈЕДНОСОБНИ, 35 м2,
Стрелиште, 21.500;
Котеж, центар,
19.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237562)
ДВОСОБАН, 49 м2,
Стрелиште, 22.000;
Котеж, миса, 54 м2,
нов, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237562)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17 м2, II, 12.800.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237587)
КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237587)
СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 65 м2,
33.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237587)
ТЕСЛА, двоипособан,
69 м2, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237587)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237587)
КОТЕЖ 1, трособан,
66 м2, ВПР, две терасе, 37.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (2375)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, тераса, I,
31.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237587)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, I, сређен,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (237587)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, трособан, 73
м2, 45.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237587)
СТАН, Аксентија Максимовића 9-а, Тесла,
дуплекс, новоградња,
ЦГ, тераса. 069/82248-24. (237604)
СТАН, Пере Сегединца 2, двоипособан, IV
спрат, поткровље, новоградња, усељив, тераса. 069/822-48-24.
(237604)
СТАН, Стрелиште,
Цвијићева 28, III
спрат, поткровље, једноипособан, без терасе, новоградња.
069/822-48-24.
(237604)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 69 + т, ЦГ, II,
квалитетан, 39.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-6658.(237595)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, ЦГ, IV, квалитетно
реновиран, 36.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-6658.(237595)

СОДАРА, једнособан,
33 м2, ВП, ЦГ, одличан, 24.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58.(237595)
ТЕСЛА, једнособан,
36 м2, I, TA, изворан,
21.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(237595)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2376)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
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СТРЕЛИШТЕ, центар;
трособан, 69 м2, ВП,
новија градња,
38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 84
м2, тераса, укњижен,
усељив, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2, IV, ЕГ, новији, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
ЦЕНТАР, једнособан,
37 м2, I, TA, тераса,
24.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
КОТЕЖ 2, почетак,
двоипособан, V, лифт,
40.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 55 м2, II,
сређен, 31.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, са стварима, власник. 061/15855-96. (237651)
ТЕСЛА, 44 м2, ЕТ, ПР,
усељив одмах. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)
ТЕСЛА, једноипособан, 41 м2, III, TA,
усељив, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(237660)
НОВОГРАДЊА, Цара
Лазара, једноипособан, 50 м2, III, усељив,
35.000.
063/274-951.
(237660)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, I, ЕГ, усељив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237660)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237660)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2, II, ЦГ, усељив, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(237660)
СОДАРА, једнособан,
37 м2, IV, ЦГ, лифт,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23766)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 49 м2, VII, ЦГ,
сређен, усељив,
30.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494898. (237660)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 48 м2, II, ТА,
сређен, усељив,
27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(237660)
МИСА, једноипособан, 44 м2, ВП, ТА,
18.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237660)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I,
TA, уредан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(237646)
СТРЕЛИШТЕ, добар
трособан, 71 м2, тераса, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(237646)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, рађено купатило, II, ЦГ, 28.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(237646)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2,
III, плин, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/12994-67. (237646)
СТРОГИ центар, 50
м2, IV, 34.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(237649)
ТЕСЛА, 70 м2, трособан, VI, 36.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(237649)
СТРЕЛИШТЕ, 38 м2,
једнособан, ПР, ЦГ,
18.500, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (237649)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
63 м2, II, 37.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(237649)
СОДАРА, 37 м2, једнособан, IV, 23.500,
хитно. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(237649)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 57 м2, застакљена тераса, простран и светао.
063/719-83-11. (2377)
СТАН, Стрелиште, 54
м2, цена 26.000 евра.
063/733-00-75, Бранко. (237751)
СТАН у центру, 59 м2,
дуплекс, 34.000 евра,
власник. 065/682-5986. (237730)
ЕТАЖА, трособна, I
спрат, тераса, без улагања, Миса, договор.
062/173-88-45.
(237722)
ТЕСЛА, 50 м2, нови
двособан, 061/18014-41, 15.000 евра,
није фиксно. Замена.
(237719)
КОТЕЖ 1, двособан, I,
57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (237663)
КОТЕЖ 1, центар,
гарсоњере, III, ЦГ, 25
м2, 16.500. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (237663)
ТЕСЛА, нова Миса,
двособан, III, 56 м2,
ТА, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
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ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, IV, ЦГ, 32.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (237663)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(237663)
СОДАРА, Савска, 37
м2, два лифта, тераса,
клима, IV спрат.
065/828-19-64.
(237729)
КОТЕЖ 2, двособан,
54, 28.000; Содара,
једнособан, 37, ТА,
21.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (2376)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, 29.000, кућа 10 ари, 70, договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(237672)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру Панчева, 76
м2, укњижен. 064/65112-44, Слободан.
(237772)
ЦЕНТАР, трособан, II,
ТА, 78, ПВЦ, 39.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(237776)
ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, празан, само
31.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(237776)
ТЕСЛА, једнособан, I,
TA, 36, само 21.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(237776)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стна, 61 м2, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99.
(237755)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(237663)

АГЕНЦИЈИ „Милка”,
поребне некретнине,
све локације, брза реализација.
063/744-28-66.
(237647)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине”
(636), Вељка Петровића 7, локал 11 потребне некрентине на
свим локацијама. Кеш
исплата.
069/196-96-05.
(237649)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, купује мање станове, брза реализација. (238),
064668-89-15.
(237587)
КУПУЈЕМ стан, двособан, Тесла, ужи центар, до 25.000.
064/980-98-05.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН двособан
ненамештен стан у
приземљу, шири центар 061/310-07-77
(СМС)
ИЗДАЈЕ се повољно
намештен једнособан
стан, звати на
063/193-26-80.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан нове градње, Ул.
М. Гупца. Тел.
063/864-28-37.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у Тополи, 60 м2.
069/663-773.
(236157)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
27 м2, празну, Котеж
2, депозит.
063/868-98-32.
(236932)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту, са
централним грејањем.
Тел. 064/165-15-53,
362-076. (236916)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан 54 м2, ЦГ, Котеж 2,
полунамештен или договор. 064/417-69-38.
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26.
(237351)
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КУЋА за издавање,
комплет намештена,
са локалом, а може и
без локала. Тел.
063/837-37-71. (2373)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Ул. С. Саве 90.
062/153-68-16,
013/251-02-91. (2373)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Добровољачка
25. Тел. 352-289,
064/370-79-83.
(237476)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан, центар,
вреди видети, без грејања. 063/734-82-31.
(237477)
ИЗДАЈЕМ нове собе
за студенте. 064/21748-56. (237485)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
са ЦГ, на дужи период. 063/617-421. (237)
ИЗДАЈЕМ нов дворишни стан, намештен,
соба, кухиња, купатило. 064/130-36-02.
(237492)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2,
Котеж, полунамештена. ЦГ, кабловска, интернет. 064/189-5099. (237458)
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
града, ТА. 064/45829-47. (237435)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на новој Миси. Тел.
063/777-28-66.
(237370)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње, купатила. 321-408. (237835)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Шумице,
Старчево.
066/631-11-99.
(237426)
ПОТРЕБНА кућа у најам, са колским улазом, шири центар.
064/129-52-24.
(237428)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан, код Аутобуске станице, кабловска, ТА.
063/742-14-27.
(237429)
ОЗБИЉНОЈ четворочланој породици потребна кућа за становање у Панчеву.
063/832-80-47.
(237453)
ИЗДАЈЕМ већи једнособан намештен стан,
Стрелиште, центар.
063/812-42-09.
(237759)

НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код
Хотела „Тамиш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(237761)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом,
у центру Старчева.
063/502-211. (237756)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу самици, услови
одлични. 013/355537, 065/335-537.
(237746)
МАЊИ стан, Миса,
намештен, Тимочка
32, посебно струја.
013/371-635,
064/993-71-74.
(237739)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, кућа,
усељив, центар.
065/344-85-77. (2377)
СТАН 37 м2, на првом
спрату, нов, намештен, грејање гас, у
Улици Иве Курјачког
70-в, за издавање.
Тел. 065/205-10-52.
(237740)
ИЗДАЈЕМ јендособан
полунамештен стан,
шири центар, депозит
обавезан. Тел.
064/165-02-92.
(237729)
ИЗДАЈЕМ мању кућу
на старој Миси.
062/859-10-98.
(237716)

ОЗБИЉНОЈ трочланој
породици потребан
стан за издавање. Тел.
062/431-227. (237693)
ИЗДАЈЕМ стан за самце и теренце.
064/305-73-01.
(237687)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар. 063/389-972.
(237694)
СТАН, Стрелиште, ЦГ,
60 м2, намештен.
063/320-617, после 17
сати. (237681)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру за самце.
060/439-82-60.
(237684)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу на Јабучком путу, код надвожњака.
064/226-81-91.
(237650)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан на Тесли, без грејања. Тел. 251-60-31,
062/757-130.
(237644)
ИЗДАЈЕМ стамбенопословни простор у
ширем центру града.
062/347-667. (237637)
ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево, на главном путу,
повољно, само озбиљни. 064/842-91-11,
064/125-86-86.
(237620)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ЦГ, клима. 064/31704-71. (237629)
У САМАЧКОМ издајем комплетно намештену гарсоњеру самцу, 80 евра. 065/35307-57. (237586)
ИЗДАЈЕМ повољно
стан, нова Миса, намештен, централно
грејање, на дуже.
063/337-851. (237582)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(237577)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, центар, ЦГ, интернет, кабловска, клима.
063/118-22-09.
(237608)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње, студнету или самцу.
065/235-14-68,
064/245-15-97.
(237510)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, посебан
улаз, сат. Карађорђева. 064/994-13-16.
(237596)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан. Ул Радивоја Кораћа 11/5,
Стрелиште. 069/30152-44. (237501)
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НАМЕШТЕН дворишни стан, издајем,
озбиљним особама,
обавезан депозит.
Тел. 064/160-46-39,
013/333-517.
(237505)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, са
етажним грејањем, у
сутерену, Милоша
Обреновића 61, преко
пута Фабрике сијалица „Тесла”, идеално
за самце. Цена 100
евра месечно + 3 депозита унапред.
064/651-16-47.
(237503)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту и центру.
060/721-21-04.
(237512)
ДВОСОБАН намештен, 60 м2, спрат,
грејање, клима, посебан улаз, Миса.
060/357-82-21.
(237519)
ГАРСОЊЕРА, шири
центар, новоградња,
100 евра, издајем.
065/432-26-61,
063/737-68-67.
(237775)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем станарки у Иванову. 064/372-94-71.
(237765)
ЦЕНТАР, једнособан,
36, ТА, празан.
069/744-286.
(237776)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
до улице излог, решетка, реклама, Војводе Петра Бојовића
19. 063/314-803.
(237000)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 14 м2, Тржни
центар код Суда,
13.000 евра. 069/663773. (236157)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96. (2369)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у Старчеву,
идеалан за продавницу, подрум пића.
063/555-770. (23702)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2, новији, сређен. 064/95998-83. (236963)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
Миса, и -нивоу, леп
прилаз. 064/119-0431. (237754)
ПРОДАЈЕМ локал 96
м2, стан изнад, 115 м2,
центар, могуће само
локал, повољно.
064/329-48-40.
(237704)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор за канцеларије, 60 м2, центар.
063/389-972. (23769)
ИЗДАЈЕМ локал 70 м2,
халу 250 м2, Спољностарчевачка, може
одвојено. 063/396640. (237658)

ИЗДАЈЕМ комплетну
ауто-перионицу, 120
м2, у раду, локал погодан за сличне делатности. 064/22681-91. (2137650)
ИЗДАЈЕМ бутик у центру града, са опремом
и робом. 062/826-1255. (237642)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 60 м2, у Улици Браће Јовановић.
063/314-609.
(237639)
ИЗДАЈЕМ разрађен
локал у М. Горког,
могућност и куповине. 064/856-60-00.
(237622
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал са кућом, Новосељански пут 113,
Панчево. 063/838-3397. (237591)
ПОРЕД Дома омладине 80 м2, башта, издајем 120 евра, продајем 20.000 евра.
061/114-11-34.
(237594)
ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца на
главном путу.
064/370-79-47.
(237585)
БЛИЗУ пијаце локал
28 м2, са припадајућим таваном, 20.000,
договор. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (237584)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице. 352-105.
(22375579
ИЗДАЈЕМ локал 9, 24
и 48 м2, строги центар. 064/267-72-17.
(237553)
ИЗДАЈЕМ бутик са
опремом и робом у
центру града.
062/826-12-55.
(237510)
ИЗДАЈЕМ локал 60 м2,
угао Димитрија Туцовића и Ритске.
064/324-06-99.
(237511)
ИЗДАЈЕМ опремљен
салон лепоте и још један локал, празан,
центар. 063/734-8231. (237477)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал „Трубач” осамнаест квадрата, први
спрат. 063/856-74-02.
(238439)
ИЗДАЈЕМ лимарску
радионицу са алатом
или без.
069/126-09-62.
(237380)
ИЗДАЈЕМ фризерски
салон са опремом на
Котежу 2. 063/706-1665. (к,237394)
ИЗДАЈЕМ локал 110
м2, магацин 100 м2 и
канцеларијски простор. АЦ „Звезда, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.
(237392)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
у пролазу и канцеларију 25 м2, Војводе
Путника 29.
063/278-250.
(237392)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер са радним искуством за рад у вулканизерској радњи.
065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБАН кувар/ица
са искуством. „Кафана са разлогом”,
064/060-50-50. (СМС)
КАФАНИ „Ђерам” потребна куварица са
искуством. 062/478394, 013/631-872.
(4705)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену. Тел.
063/757-47-21.
(236581)
ВЕЛЕПРОДАЈНОЈ
фирми потребан комерцијалиста (мушкарац) са искуством, од
27 – 50 година за продају робе. Звати до 16
сати. 063/744-65-12.
(237269)

ПОТРЕБНА радница
за рад на ибердеку и
ендлерици. 060/13181-70. (237757)
ПОТРЕБНИ ресторански конобари и конобарице са искуством,
за рад на сплаву.
063/830-75-23,
060/734-73-33.
(237773)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстори и раднице на
палачинкари.
063/820-87-61. (2377)
ПОТРЕБАН возач Ц
категорије. 063/386352. (237742)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у пекари
„Миа”. 065/330-4804. (237726)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно сејанац, песак, шљунак, туцаник,
одвозим шут.
064/354-69-94. (2376)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у сервису беле
технике са основним
знањем. „Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(237633)
ПОТРЕБАН радник за
рад у цвећари са искуством. 062/222-827.
(237626)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским шиваћим машинама са искуством.
064/001-19-47.
(237628)
ПОТРЕБНА радница у
казину Kentacky. Тел.
064/989-88-89. Милан. (237630)
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ТРАЖИ се радник за
послове – бродски
под. Услови знање енглеског, возачка, компјутерски рад, рад у
Луци Панчево и Београд. 063/323-830.
(237593)
ПОТРЕБНИ радници
ауто-перионици „Антика”. 061/808-68-25.
(237560)
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)
ПОТРЕБНЕ особље за
рад у производњи у
пекари, са или без искуства, и бурекџија.
CV слати на email:
pekarsmiljanic@mts.rs
(237485)

УСТУПАМ добру ћевабџиницу „016” са
комплетним инвентаром. В. Петра Бојовића 27. 063/858-48-50.
(237418)
ПОТРЕБАН мајстор за
рад у производњи намештаја. 065/507-0984. (237832)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у казину.
061/310-73-43.
(237763)
РАДНИК потребан за
трећу смену у трафици, испред Пољопривредне, озбиљан, поштен мушкарац, пожељно искуство.
064/317-07-06.
(237774)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИСКУСНА наставница
француског држи часове основцима и
средњошколцима. Долазим. 064/196-47-23.
(СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/ 342-338. (СМС)
КОМБИ превоз робе и
ствари, тура у Панчеву 1.200 динара.
062/890-58-18. (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност хладњаче. Џаја, 065/403-5843. (237300)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута са
утоваром, рушење
објеката.
063/771-55-44.
(237352)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)
КОМБИ превоз робе,
селидбе до 2 тоне.
Слободан. 064/348008, 062/850-36-58.
(236805)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(236512)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(234603)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(236068)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(236053)
ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором.
Дуле. 064/163-58-85.
(236189)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
МЕЊАМ пелене старим и болесним лицима у поподневним сатима. 063/234-857,
377-321. (236130)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, бетонирање,
кречење, повољно.
063/865-80-49. (2373)

АЛ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам,
гуртне.
064/181-25-00.
(236082)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ столарију, ролетне, комарници. Сигурносна
врата, стаклорезачке
услуге.
060/545-34-04.
(236882)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(236053)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, замена славина, поправке.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(237634)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст, проверите.
061/626-54-06,
061/141-38-02.
(237665)
ПЕДИКИР, курје очи,
урасли нокти, масажа
терапеутска, релакс,
парцијална.
061/308-95-86.
(237673)

НЕГА старих и болесних (терапија, превијања, катетери), медицинске сестре са искуством. 060/067-6105. (237674)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, старе
шупе, радимо све послове.
061/321-77-93.
(237676)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(237692)
ЧАСОВИ: Word, Excel,
писање CV-a, могућност доласка.
064/874-01-00.
(237690)

УГРАЂУЈЕМ видеонадзор и алармне системе. 064/134-30-18.
(237662)
РЕЛАКС, парцијална
масажа (брачним паровима попуст).
064/438-48-20.
(237647)
СЕРВИС, допуна,
уградња клима, најповољније.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(237711)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(237714)
ЕЛЕКТРИЧАР.
063/898-68-77.
(237618)
ВРШИМ услуге култивирања и орања башти. 063/855-92-70.
(237619)
ПСИХОЛОГ, лечење,
болести зависностии,
вишегодишње искуство. 063/354-262.
237607)
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима, преводи, припреме полагања свих нивоа знања. 352-892, 061/65604-04. (237555)
КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вашење пањева, фрезирање башти. 064/19617-32. (237574)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(237556)
СРПСКИ, припреме за
пријемни, факултет,
састави. Сваки пети
час бесплатан.
063/175-45-08.
(237541)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука, дворишта,
подрума.
065/535-24-56.
(237534)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова.
064/866-25-76,
013/361-601.
(237536)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра дан.
Позовите,
064/235-08-15.
(237524)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке,
славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173.
(237476)
МЛАЂА женска особа
нуди помоћ старим
лицима, у кући, од:
неге, терапије до кућних послова. 060/57717-78. (237508)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
чисто, педантно, квалитетно, повољно.
063/304-476. (23749)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, разбијање бетона,
бетонирање, утовари,
ископи, кошење траве, корова, итд.
064/122-69-78.
(237472)
БЕТОНИРАЊА, разбијање бетона, рушења, обарање стабала,
кошење, одношење
ствари. 060/035-4740. (237472)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(237462)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (23746)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(237470)
MATEMATИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(237460)

ДУБИНСКО прање тепиха, намештаја, душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(237437)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, повољно, чисто,
педантно. 061/28820-19. (237441)
ПОМОЋ и нега старих, болесних и инвалидних лица. Тел.
064/384-53-92.
(237411)
АЛ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам,
гуртне.
064/181-25-00.
(236082)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорта, грејача.
Слободан. 063/86580-74. (237431)
КЕРАМИЧАР повољан, квалитетан, педантан и молер тражи
посао. Тел. 061/20370-87. (237432)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. Центар.
343-370.
(237384)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
оправка старе , уградња нове инсталације,
машинска одгушења,
санитарије. 062/382394. (237395)
КОШЕЊЕ и сређивање травњака, дворишта и воћњака. Могућност одвоза траве
и остало. 061/612-1450. (237777)
ПРЕВОЗ тамићем, кипером до 2 кубика,
песак, шљунак, шут и
остало. 061/612-1450. (237777)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(237749)
ПОВОЉНО радимо
кровове, зидање, бетонирање, фасаде,
итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36.
(237743)
ОЗБИЉНА жена спрема станове, канцеларије, ординације.
063/430-409.
(237727)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз шута малим и великим
кипером. 064/648-2450. (236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката,
утовар шута, разбијање бетона. 063/218894. (236933)

КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(236933)
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена.
063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини, сечење
дрвећа, вађење пањева. 063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне. 064/66897-86. (236933)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима, до 10 тона.
063/218-894.
(236933)
РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона, утовар шута,
превоз материјала.
064/668-97-86.
(236933)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(237461)
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева,
вађење пањева.
064/668-97-86. (2369)
KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
рушење објеката, ископ багерима, разбијање и сечење бетона,
насипање и набијање
терена. 064/668-9786. (236933)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)

КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, шљунак, сејанац, шут.
062/355-154,
066/355-154.
(236557)
ПРАЊЕ тепиха, Сервис „Вања”, бесплатан
превоз, сушење у комори. 065/337-10-06,
013/378-239,
060/337-10-06.
(236751)
ПАРКЕТ, уградња, хобловање старог паркета и лакирање. Дебељача.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(236752)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптације, замене, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(237364)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, молерај, термоизолација, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733.
(237757)
ВЕШЕРАЈ „Пегла”,
прање, сушење, пеглање, акција ћебе 400
динара.
066/373-234,
013/373-234.
(237754)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(237750)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, довоз-одвоз.
066/001-050,
063/329-464.
(237700)

ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак, сејанац, ризла, услуга
вибро плочом.
063/246-368.
(237461)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, керамика,
повољно, проверите.
061/141-38-02,
061/626-54-06.
(23766)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
спуштени плафони,
преградни зидови,
термоизолација, материјал. 060/131-81-70,
063/212-733.
(237750)
БРАВАРСКО-ЛИМАРСКА радионица израђује хале, кровне конструкције са покривањем, коване капије,
ограде, тенде, итд.,
грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(237679)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(237632)
СЕЛИДБЕ станова, пословних простора, паковање, заштита ствари, монтажа, демонтажа, одношење непотребних ствари.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(237598)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(237561)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. 013/352СЕЛИДБЕ и превоз ро- 536, 063/253-028,
бе камионом и комби- 064/444-66-74. (4705)
јем већ од 1.500 дина- СЕЛИДБЕ „Бомбонра. 0-24 сата. Ми смо чић” – Борис – комбиту због вас. 064/334јима, камионима, про85-64, 063/811-98-32, фесионално, екипа
Поповић.
радника, све релације
(237530)
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
СЕРВИС телевизора,
064/444-66-74. (4705)
монтажа ТВ антена,
СЕЛИДБЕ и превоз роуградња ауто-радија,
поправка ауто-кључе- бе „Бомбончић” – Борис – комбијима, кава, ауто-електрика.
мионима, екипа рад063/800-01-96.
ника, монтажа, де(237930)
монтажа, паковање
ствари, кутије за пакоРАЗБИЈАЊЕ бетона,
вање, фолија за заизрада паркинга, руштиту намештаја. Сешење објеката, одвоз
лите се без стреса!!!
шута, ископ.
Борис, 013/352-536,
063/246-368. (237461) 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (4705)

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

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

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

РАЗНО

БРАЧНИ пар из Панчева чувао би и издржавао старије особе
ради некретнине.
061/273-65-68,
060/729-20-01.
(237329)
ОГЛАШВАМ неважећим сведочанство шестог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај”,
на име Милана Оморац. (237343)
ОЗБИЉНА жена тражи посао. Тел.
013/331-069. (237053)
ПЕНЗИОНЕРКА и син
чували би особу за кућу, или траже кућу на
селу, дужи рок.
062/826-07-99. (2367)
УДОВАЦ, 63, упознао
би усамљену даму од
40 до 70 година.
061/193-00-09. (2374)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-78ВОДОИНСТАЛАТЕР,
66. (4705)
ТУРИЗАМ
одгушење купатила и
СЕ
ЛИД
БЕ
ро
бе
и
ства
канализације, водори комбијем и камиоводне адаптације, заПОВОЉНО летовање,
мена вирбли, батерија, ном, професионално,
вентила и санитарија, екипа радника, све ре- Сутоморе, Шушањ,
рата до поласка. Пун
све за воду, 0-24, пен- лације по Србији, отпансион, превоз.
зионерима екстра по- куп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (4705) 064/193-15-92.
пуст, долазим одмах.
(237599)
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(237468)
У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”“ број 72/09, 81/09
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13Одгушење купатила,
канализације, водоУС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
водне адаптације, заГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
мена вирбли, вентила,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
батерије, санитарије,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
прикључка воде и каОГЛАШАВА
нализације. Од 0-24
сата, пензионерима
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
екстра попуст. ДолаУРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИзим одмах.
СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
064/570-75-00,
КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за из061/602-21-80.
градњу вишепородичног стамбеног објекта Су + Вп +
(237469)
2 + Пк са помоћним објектом-гаражом П + 0, на лоКРОВОВИ, поправке,
кацији Карађорђева бр. 48-а, израђеног од стране
замена црепа, летви,
„Art Royal inženjering” Ул. Николе Пашића 48/44,
старог црепа и поставУжице, за инвеститора Лазар Бека Виора Ул.Бориса
ке новог крова, црепа,
Кидрича број 26, Банатско Ново Село.
рогови, патошење,
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
изолације, најјефтиниу
згра
ди Градске управе града Панчева, Трг Краља Пеји у граду, пензионетра
I,
број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрерима екстра попуст.
та
ри
ја
ту за урбанизам, грађевинске и стамбено-кому013/235-39-21,
нал
не
послове. Информације и сва обавештења о јав064/290-45-09,
ној презентацији можете добити на телефон 013/308061/348-20-00.
(237469)
905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
ФАСАДЕ, малтерисаод 27. 03. 2017.године.
ње, зидамо куће од теЗаинтересована правна и физичка лица могу подмеља до крова.
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
(237487)
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урСЕЛИДБЕ „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.selidbepancevoboris.ser.rs.
(4705)
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банизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.
(ф-358)

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

Секретаријат за заштиту животне средине је 15.
03. 2017. године на основу захтева носилаца пројекта
„ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД”, Нови Београд, Милутина Миланковића бр.1-ж, донео решење број: XV-07501-30/2017 којим је утврђено да за пројекaт изградње
РБС „БА 1350-01 ПА-Панчево Горња Варош 2”, Панчево, улица Јове Максина бр. 37, на катастарској парцели бр. 1527 к. о. Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења, а
преко овог органа.

Потребна спремачица за одржавање
вила на Иваници (БиХ), и радник за
одржавање базена – Иваница (БиХ), са
знањем енглеског језика и возачка дозвола Б категорије.
Контакт телефон: 063/641-855.

Потребан радник за рад у малопродаји плочастог материјала и окова и дизајнер. Пријаве искључиво mailom: stefanymil@gmail.com.
Личне и пријаве телефоном нећемо узимати у обзир.
(12/237768)

Земљорадничка задруга „Новосељанка”, Банатско Ново Село;
на основу одлуке Скупштине задруге број 5 од 01. 03. 2017.
године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за директора Земљорадничке задруге
„Новосељанка”, Банатско Ново Село
1. Место вршења послова директора Земљорадничке задруге
Новосељанка, Банатско Ново Село (деље: Задруга) је у седишту: 26314 Банатско Ново Село, Панчевачки пут 2.
2. Директора бира Скупштина Задруге на мандат од пет година.
3. Директор заснива радни однос на одређено време, до истека мандата.
4. Услови за избор кандидата за директора су прописани чланом 56. Задружних правила Задруге:
1. Висока стручна спрема –пољопривредни, економски
или правни факултет,
2. Радно искуство од 5 година у степену стручне спреме,
3. За кандидата не постоје законом прописана ограничења и забране за избор на функцију директора.
5. Документи којима кандидат за директора доказује испуњеност услова су:
1. Фотокопија личне карте, односно извод електронског
читача биометријске личне карте,
2. Оверена копија диплома о стеченом високом степену
школске спреме,
3. Радна биографија са подацима о школској спреми,
радном искуству, посебним областима знања и стручном
усавршавању,
4. Изјава канадидата да није задругар, запослен или на
основу уговора има овлашћење да управља пословима друге
задруге исте или сличне делатности и да нема више од 20%
удела у власништву у привредном друштву или у другом
правном лицу које обавља исту или сличну делатност као задруга, осим ако су власничка права стекли по основу бесплатне поделе акција у складу са законом којим се уређује приватизација,
5. Уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, да кандидат као доказ да није осуђиван
за кривично дело против привреде током период од пет година рачунајућиод дана правоснажности пресуде и да му није
изречена мера забране обављања делатности која представља
делатност Задруге,
Докази се достављају у оригиналу или овереној копији.
Пријаву са прописаном документацијом доставити на адресу: Земљорадничка задруга Новосељанка, Банатско Ново
Село 26314 Банатско Ново Село, Панчевачки пут 2. са назнаком: „За Јавни конкурс за избор кандидата за директора
Задруге”.
6. Крајњи рок за пријем пријава на писарници Задруге је 8
дана од дана објављивања овог конкурса до 31. 03. 2017. године у 15 сати.
7. Контакт телефон: 013/615-002

LIVEX d. o. o. Панчево
Скадарска 91
Ливнци у Панчеву потребно више радника машинске
струке:
1. бравари
2. вариоци
3. калупари
4. пећари
Предност имају млађе особе, са искуством на сличним пословима.
Пријаве на тел. 013/370-575; 064/641-77-68; 064/64177-67

Градоначелник града Панчева је закључком број II06-020-2/2017 дана 10. 03. 2017. донео одлуку о расписивању

КОНКУРСА
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА
ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ
Право учешћа на конкурсу имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града
Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.
Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2017. године, односно до утрошка средстава
опредељених за ову намену.
Конкурс са пратећом документацијом објављен је на
званичној презентацији града Панчева www.pancevo.rs.
Формулари за конкурисање могу се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204,
или са интернет презентације www.pancevo.rs. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-795 или
мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.
Комисија за вредновање програма и пројеката
удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2017. годину након вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката објављиваће
листу одабраних програма/пројеката на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs.
Предлагачи програма/пројеката имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију, као и
право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији
града Панчева. Одлуку о приговору Kомисија доноси у
року од 15 дана од дана његовог пријема.
Пријаве предати у Услужном центру града Панчева
или послати поштом, у затвореној коверти, са назнаком:
Пријава на
К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ
Град Панчево/Секретаријат за јавне службе и социјална питања/Трг Краља Петра I 2-4/26 000 Панчево/Н Е
ОТВАРАТИ!

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09
- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за
изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+I (објекат 1 и објекат 2), на
кат.парцелама број 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица,
на локацији Ул. Виногради Код, израђеног од стране
„Агt Rоуаl inženjering”, Ул. Николе Пашића 48/44,
Ужице, за инвеститора „Агt Rоуаl inženjering”, Ул. Трг
слободе број 1, Панчево .
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
24. 03. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.
(ф-357)
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Петак, 24. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У великој тузи и болу обавештавамо да је наша Маја изненада преминула

Опраштамо се од наше

Драгом пријатељу

ВЕРЕ
НИКОЛИЋ
Много си нас изненадила својим одласком.
Искрено саучешће мајци ЖИВАНИ и сину
ИГОРУ.
СИНИША и АНЂЕЛКА

ВЕРА НИКОЛИЋ МАЈА
1964–2017.

(33/237409)

Драга наша Мајо, зашто си пожурила и у нашим срцима и душама
оставила велику празнину, тугу и бол.
Вечно са нама: мајка ЖИВАНА, син ИГОР, унук ДАНИЛО, снаја
ГАБРИЕЛА и супруг ДУШАН

ВЛАЈКУ СТОЈАНОВИЋУ
последњи поздрав.

После тешке болести
преминуо је наш супруг,
отац и деда

Пријатељи: ДАРА и БОБАН МАРЧЕТИЋ с породицом
(144/237707)

(114/2376139

Последњи поздрав вољеној прији

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав нашем

ВЛАЈКО
СТОЈАНОВИЋ
МАЈИ

МАЈИ

од пријатеља МИЋЕ и ГОЦЕ
(115237614)

од ДАРКА, ФИЦЕ,
ДРАГАНА и САЛЕТА
(114/237613)

1942–2017.
Наш вољени преминуо
је 21. марта 2017, али ће
заувек живети у нашим
срцима.
Ожалошћени: супруга
ДАНИЦА, син БРАНИМИР,
снаја СТАНА и унуци
ПЕТАР и ВЕЉКО
(143/237705)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Миткету

БРАНКУ ВЕСИЋУ
Обавештавамо родбину и пријатеље да смо се
23. марта 2017. на Православном гробљу, у 14 сати, опростили последњи пут од нашег драгог супруга, оца, деде и таста.
Ожалошћени: супруга БРАНКА,
ћерке НАТАША и САНДРА с породицама
(156/237731)

ВЛАЈКУ
СТОЈАНОВИЋУ
од кума СТАМЕНКА
СИМОНОВИЋА
с породицом
(145/237706)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав драгом ујки

телефон:

ЗОРАН МИТИЋ

013/301-150

1973–2017.

МИТКЕТУ

Последњи поздрав

ЗОРАН МИТИЋ

од другара из „Ц” смене Скробара
(148/237717)

Последњи поздрав

Последњи поздрав од
тетка РУЖЕ, брата
СЛАВЧЕТА и сестре
ЗОРИЦЕ с породицом

„Гоце Делчев” Јабука

(141/237702

139/239694)

Генерација ’73, ОШ

БРАНКУ
ВЕСИЋУ

Последњи поздрав вољеном

ЗОРАН МИТИЋ

БРАНКУ
ВЕСИЋУ

од ДРАГАНА, ВЕСНЕ,
ДЕЈАНА
и ДУШАНА

Лепе снове и последњи
поздрав од ДУШКА,
БРАНКА, ИВЕ, ИВАНА
и ДУЈЕ

(157/237738)

(153/227731

Почивај у миру куме!

МИТКЕТУ

Последњи поздрав дра-

ЗОРАНУ МИТИЋУ

од његових тобџија: СТЕВА, ТУРШИЈА, ШИЦЕР,
ЗУВА, ШИПТАР, БОРКО, МИКИ, КИЦЕ, АНДРЕ,
ЖАРКО, МОЈЛЕ, ВАСИЛ и ГОША

од његових најмилијих: оца СТОЈАДИНА, мајке
КЕВИЦЕ, ћерке АНАСТАСИЈЕ и АНДРИЈАНЕ
(160/237752)

Кумови: породица
ПЕШКО

Поштованој

гом сину

(138/237695)

(137/237696)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

Умро је мој добри брат

Последњи поздрав драогм брату

Последњи поздрав

ДАНИЦИ
ОДАЏИЋ
БРАНКУ
ВЕСИЋУ

НЕБОЈША БЕКИЋ

ЗОРАН МИТИЋ

1955–2017.

БРАНКУ
ВЕСИЋУ

БРАНКУ
ВЕСИЋУ

Сестра ГОРДАНА
с породицом

од сестре и зета

од тетке ШУШЊАР
с породицом

Мајка МИЛКА

(140/213760)

(152/237331)

(154/237731)

(151/237731)

(150/237728)

Нека те анђели сада чувају уместо твоје мајке.

Покој му души и вечни мир.

(158/237737)

преминула 18. марта
2017, сахрањена 19.
марта 2017. на гробљу у
Опову.
Тугују: ћерка
СНЕЖАНА, зет
ДРАГАН, унуци
МИЛАН и ДЕЈАН,
снајка СЛАЂАНА
и праунука МИЛИЦА

20. III 1973 21. III 2017.

СИНИША са својом децом

1940–2017.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом брату и шураку
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Драги ујко

Драги мој тата

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ БОБАНУ
Драги брате Бобане,
твој лик и твоја доброта заувек ће остати у нашим срцима. Био си
најбољи брат и шурак.
Поносни смо што смо те имали. Никада те нећемо заборавити.
Твоја сестра СЛОБА и зет СРЕЈА
(99/237565)

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋУ
Нисмо се овако договорили. Требало је да
идемо у Пераст, да возиш Никија у камиону и учиш га да игра фудбал.
Знам шта би ми рекао: „Немој сине да се секираш”. И нећу, јер оно што смо имали ти
и ја, непроцењиво је. Али тужна сам, много.
Хајде, ћао, тата, и буди ми, и тамо највећи, најбољи и најлепши.
Твоја ћерка СЕНКА са МАКИЈЕМ
и НИКОЛАЈЕМ

Хвала ти на доброти, срећи и радости коју си делио с нама.
Увек ћемо те се сећати.
Твоји: СНЕЖА, МИЛАН, СЕРГЕЈ и ТАРА
(96/237564)

Драги ујко

(90/237544)

Отишао је наш најдражи кум

Мом драгом, храбром супругу

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
Хвала ти што си био баш мој ујко. Твој лик и твоју доброту памтићемо заувек.
Твоја сестричина СУНА с породицом

ЂОЛЕТУ

(97/237564)

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

16. V 1955 – 17. III 2017.

Недостајаћеш нам заувек.

Велики цмок за све ове године, мени најлепше.
МИРА
(88/237549)

Последњи поздрав драгом брату

МИОМИРА, ЗЛАТКО, ДУБРАВКА, ДРАГАН
и ЉУБО
(41/237440)

Последњи поздрав нашем зету, паши и течи

Последњи поздрав драгом куму Ђоки

СЛОБОДАН
ЂОКОВИЋ
Последњи поздрав мом
Ђолету, мом куму, мом
брату.

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

Ђоле, увек ћеш бити у нашим срцима и део нас.
Никада неће избледети сећање на прелепе тренутке нашег дружења.
Нека те анђели чувају.
Кумови: ГОЦА, ПАВЛЕ, ДЕЈАН и ЖЕЉКО

Драги наш пријатељу, много си нас рано напустио, али наше искрено пријатељство остаје и
обећавамо да ћемо ти Сенку и Никија чувати колико је у нашој моћи.
Пријатељи АНЂА и ЖИКА

(94/237557)

(128/237667)

СЛОБОДАНУ
ЂОКОВИЋУ
БОБАНУ

ДЕБА с породицом

Увек ћеш остати у мом
сећању.
Твоја сестра МИРА

(37/237422)

(98/237565)

СЛОБОДАНУ
ЂОКОВИЋУ

Мом драгом зету
ЈЕЈА, РАДЕ, ИВАН,
АЛЕКСАНДРА, ЗОРА
и ГОДА с породицама
(28/237404)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав

Куме, почивај у миру

Драга наша

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ
У знак сећања на све лепе тренутке.
Ташта ЈУЛКА
(89/237549)

Наша драга

СЛОБОДАНУ
ЂОКОВИЋУ
Породица БЛАГОЈЕВИЋ
(57/237466)

СЛОБОДАНУ
ЂОКОВИЋУ

СЛОБОДАН
ЂОКОВИЋ
Чувај нам Мрција.

Последњи поздрав
од комшија из његове
зграде

Кума СЛАВИЦА
са девојкама

(70/237498)

(126/237664)

СОФИЈА АЛЕКСИЋ
Нека те анђели чувају, а ми ћемо те носити у срцима док нас буде.
МИРЈАНА, МИЛКА и БОРИСЛАВ
(105/237590)

Збогом Ђоле!

БРАНКУ
ВЕСИЋУ

(155/237731)

1926–2017.
преминула је 20. марта 2017. године. Твој осмех,
снага, доброта, све оно што си била и што си нам
несебично пружила, а била си посебна и велика,
грејала наша срца. Остаје бескрајна туга.
Ожалошћени: син БОШКО, снаја ЈЕЛКА, ћерка
МИРЈАНА, унуци ДРАГАНА, МИЛКА и БОРИСЛАВ
(104/237590)

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ ЦАКАНИ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
од тетке ЈАЊЕ
с породицом ВРДОЉАК

СОФИЈА АЛЕКСИЋ

ОШЉАНЦИ

Тужни смо због твог прераног одласка.
Чуваћемо успомену на тебе, пријатељу.
ЈОЦА МИЋА с породицом

(72/237406)

(60/237474)

Остаје нам неизбрисиво сећање на тебе.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 24. март 2017.
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После дуге и тешке болести, 20. марта 2017. године преминуо је наш вољени

После дуге и тешке болести преминуо је наш отац

ПЕРО ЧЕЈКОВ
1952–2017.

ПЕРО ЧЕЈКОВ

Сахрана ће се обавити 24. марта 2017, у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

1952–2017.

Ожалошћена породица: супруга ЉИЉАНА,
синови АЛЕКСАНДАР и МИЛОШ, снаја ТАМАРА, брат
БЛАЖО с породицом и сестра РИСТЕНКА с породицом
(55/237455)

Хвала ти за све што си учинио за нас и што си нас извео на прави пут.
Остаћеш у нашим срцима.
После дуге и тешке болести преминуо је мој вољени супруг

Синови АЛЕКСАНДАР и МИЛОШ
(53/227454)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

Драгом зету

ПЕРО ЧЕЈКОВ
1952-2017.

Хвала ти за све дане и године које смо провели заједно.
Вечно ћеш живети у мом срцу и мислима.

ПЕРИ ЧЕЈКОВУ

ПЕРИ ЧЕЈКОВУ
последњи поздрав.

Хвала Ти, Перо, за неизмерну доброту и
све што си учинио за нас.

Супруга ЉИЉАНА

ДАРКО, АНЂЕЛИЈА, МАРКО и ВЛАДИМИР

(54/237455)

(133/237677)

Тешко је прихватити да Те више нема.
Много си нам значио и заувек ћеш остати
у нашем сећању.
МИРКО, ЈЕЛЕНА и ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 15. марта 2017, у 84. години, преминула наша драга

Драга

Последњи поздрав драгој ујни

(142/237703)

Поштованом пријатељу

ПЕРО ЧЕЈКОВ
Последњи поздрав од
ВЕРКЕ и МИЛАНЕ
с породицом
(159/337738)

ПЕРО ЧЕЈКОВ

Почивај у миру и спокоју са анђелима. Радо
ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Била је привилегија познавати те.

ТОЈА

ТОЈИ ЦВИЈИЋ

ТОЈА ЦВИЈИЋ

1933–2017.

1933–2017.
Сахрана је обављена 17. марта 2017, на гробљу у
Банатском Новом Селу.
Ожалошћени: син ДРАГАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицама

Твоја доброта остаће
незаборављена.

Хвала ти за све што си учинила за нас.
СТОЈАН и ДУШАН ТЕГЕЛТИЈА с породицом
(101/237568)

(102/237568)

(100/237568)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Драгом брату

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ПАНЧЕВАЦ

ПЕРО ЧЕЈКОВ

телефон:

Лепо је било дружити се с тобом.
ЂОКОВИЋИ: МИЛОВАН, НАДИЦА, КАРСЕЊ, ВЛАДИМИР

Последњи поздрав од брата НЕДЕЉКА, сестре ЈЕЛЕ,
РУЖЕ и ВЕРЕ с породицама

(91/237550)

(76/237516)

013/301-150

Твоја снаја ТАМАРА
с породицом МАРКОВ
(77/237517)

Девер ВЛАДЕ
с породицом

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ БОБАНУ

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

Петак, 24. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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14. марта 2017. после кратке и тешке болести преминуо је наш драги супруг, отац,
деда и пријатељ

ЖИВКА РАДУЛОВИЋ
ПЕРА БРАТИЋ
рођен у Опову
23. II 1950 – 14. III 2017.
Сахрањен је 15. марта 2017. на католичком гробљу у Старчеву.
Ожалошћена породица: супруга МАРИЈА,
ћерка ДАНИЈЕЛА, зет СТЕВА, унука
МАРИЈА, свастика ИВАНКА и породице
БАРАШЕВИЋ, МИЛАКАРА, МИЛОШЕВИЋ,
НАГЛИЋ, БЛАЖЕНИЋ, РАЗУМ,
КОПРИЧАНЕЦ и остала родбина и пријатељи

Сачекала си довољно да порастемо, да
стасамо у људе, онда си отишла код својих никад непребољених. Ма колико да
смо велики, кад год те неко помене задрхти глас, замагле се очи и замути се слика.
Још смо у чуду, као да нам те је неко
украо. Имамо чега да се сећамо, чему да
се смејемо, а то је оно срећно детињство
које смо имали са тобом.

Последњи поздрав чика
Бранку, а породици најискреније саучешће.
Од СТАНКА, КАЈЕ
и ДУШАНА
ПАНАЈОТОВИЋА

Последњи поздрав комшији

БРАНКО СТОКИЋ

Комшије: ДУШАН,
РОСА и ЈОВАН
МАЈСТОРОВИЋ

преминуо је у суботу, 18. марта 2017. Сахрана је
одржана у уторак, 21. марта 2017, у 13 сати, на
Католичком гробљу.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга ВЕРА, синови БОРИСЛАВ и ДЕЈАН,
снаје ТАМАРА и МАРИОН и унуци
КОНСТАНТИН, МАКСИМ и ДАРИО

(129/237608)

(19/237393)

(80/237528)

16. марта, спорим, несигурним ритмом
хода који су године диктирале, тихо, међу
звезде отишла је наша

Наш вољени супруг, отац и деда

(17/237338)

Унучад ВАСА, ЖАРКО, ТИЈАНА
и БОЈАНА

(30/237407)

Последњи поздрав свом драгом деда

БРАНКО
СТОКИЋ

БРАНКУ СТОКИЋУ

Последњи поздрав вољеном тати

Последњи поздрав вољеном тати и тасту

ПЕРИ БРАТИЋУ
од његове једине унуке МАРИЈЕ МИМИ
(31/237406)

Последњи поздрав зету, течи и деди

ЖИВКА РАДУЛОВИЋ

ПЕРИ БРАТИЋУ
од КАЈЕ, ДЕЈАНА, САЊЕ, ЛУКЕ и УНЕ
(59237492)

1938–2017.
Нама, које оставља за собом, преостаје само да је се радо сећамо, кроз свакодневицу помињемо, никада не заборавимо и
једнако волимо.
Ожалошћени: синови ЖЕЉКО и БОШКО,
снаје ЈАВОРКА и ДРАГИЊА, унучад ВАСА,
ЖАРКО, ТИЈАНА и БОЈАНА, снаја
ЈЕЛЕНА, праунуци СТРАХИЊА и АЛЕКСА

СТЈЕПАНУ
ДРУЖИНИЋУ

МИЛАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ
1932–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
ДУШИЦА и МИРКО ВУЈОВИЋ
(87/237544)

С љубављу и поносом те
чувамо од заборава.
Почивај у миру.
Заувек ће те чувати у
срцу твоја ћерка
МАРИЈА и зет ЗОРАН
(107/237591)

(79/237528)

Последњи поздрав драгој мами

Последњи поздрав вољеном

Последњи поздрав нашем драгом

Драгом тати, тасту и деди, последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном

МИЛАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

МИЛЕВИ
ПЕТРОВИЋ

од породице ИЛБАШИЋ

деда СТЕВИ

од ћерке НАТАЛИЈЕ
с породицом

Оставио си доброту која
се не заборавља и тугу
која не пролази...
Почивај у миру.
Твоја унука МАРЈАНА,
праунука ЈОВАНА
и зет ЗОРАН

(136/237692)

(109/237591)

рођ. Лакић
1949–2017.

МИЛАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

деда СТЕВИ

(127/237664)

Хвала за све тренутке које си нам посветио, племенитост, пажњу, љубав.
У мислима свих нас још дуго ћеш бити.
Твоји: ћерка МИЛАНА, зет МИЛОШ, унуци
НИКОЛА и ИВАНА с породицама

Последњи поздрав драгом супругу и оцу

(86/237543)

Хвала на безусловној
љубави. Заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Почивај у миру.
Твоја унука ГОГА,
праунуке ДАЈАНА
и САБИНА
(108/237591)

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав драгом супругу

Последњи поздрав драгом

МИЛАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ
1932–2017.

МАРИЈИ ТОДИЋ
од ћерке ВЕСНЕ с породицом

С љубављу и тугом у срцима чувамо најлепше
успомене на тебе.
Недостајаћеш нам много.
Твоја супруга НЕВЕНКА и ћерка ВЕСНА
(85/237543)

(64/237484)

Последњи поздрав баки

Последњи поздрав мајци

СТЈЕПАНУ
ДРУЖИНИЋУ

С љубављу и поштовањем успомену на тебе чуваћемо вечно.

1931–2017.
Тужно је и празно без
тебе.
Почивај у миру.
Супруга АНА и унук
СТЕВИЦА

ЦВЕТАНКА, ДРАГАНА и ЗОРАН с породицом

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

МИЛАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

(74/237514)

(106/237591)

МАРИЈИ ТОДИЋ
од унуке ТАТЈАНЕ
с породицом
(67/237488)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

МАРИЈИ ТОДИЋ
од сина ДРАГАНА
(65/235484)

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Петак, 24. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

18. марта 2017. преминуо је

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 18. марта напустио
наш драги

РАДОСЛАВ
УРОШЕВИЋ
БАТА

РАДОСЛАВ УРОШЕВИЋ БАТА
1948–2017.
Његови: супруга ЉИЉАНА, син НЕМАЊА, ћерка ЈОВАНА, снаја
БОЈАНА, сестра МИЛИЦА и братаница БЛАНША с породицом

СЛОБОДАН САРАФИЈАНОВИЋ
БОБАН

(51/237457)

Добри друже, прерано
си отишао, али ћеш
остати у нашим срцима.
ШАШИЋ, ВЕСЕЛИНОВ,
ГАВРИЋ
(83/237529)

Последњи поздрав вољеном супругу од супруге ЉУБИЦЕ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Отишао је добри човек, наш зет

(43/237443)

Последњи поздрав нашем

РАДОСЛАВ УРОШЕВИЋ БАТА
1948–2017.
Захвални смо му за пажњу и приврженост нашим породицама.
Његови: МИЛАН, ДРАГИЦА, МИШКО, ЦИЦКА, БАТО,
ЗОРАН и НАЦА

БОБАНУ

(52/237456)

СЛОБОДАНУ
БОБАНУ
САРАФИЈАНОВИЋУ
од ТРИВЕ и МИШЕ
(146/237707)

од: ТРИВЕ, МИШЕ и МИЛЕНЕ, МИМЕ, БАНЕТА, ПОЉАКА,
СТИВА, ЂИЉЕ, ЂОКИЈА, ВУКА, ЗОРИЋА, РАШЕ, ЧЕСМЕНА,
САШЕ, ГЛОГЕ, ЗЕМУНЦА, СТОЈКЕТА, ЗУЛУГЕ, ТРАЈАНА, РАЈКА,
ЦОБЕТА, ЖЕЉКА, тетка СТАНКЕ, МИРЕ и ГУЛЕ

Драгом комшији

14. марта, у 83. години,
преминула је наша драга мајка

(149/237720)

Последњи поздрав

Последњи поздрав тати

14. марта престало је да
куца срце моје драге
мајке

РАДОСЛАВУ УРОШЕВИЋУ
последњи поздрав од комшија
у Војвођанском булевару 34
(39/2374249)

ЕВА ОМАСТА
Обавештавамо пријатеље да је 16. марта 2017. године
преминула

СЛОБОДАНУ

СЛОБОДАНУ
САРАФИЈАНОВИЋУ

САРАФИЈАНОВИЋУ

1934–2017.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Ћерка ЕВКА
и зет РАЈКО

ЕВЕ ОМАСТА
1934–2017.

Син ПАЈА

(21/237349)

(22/237397)

Последњи поздрав вољеној баки

Последњи поздрав мојој вољеној баки

ЕВИ ОМАСТА

ЕВИ ОМАСТА

Не можемо те видети,
не можемо те чути, али
ћемо вечно памтити
дивне тренутке проведене с тобом.
СЕНА и ИВИЦА

Хвала ти бако за све
што си нам пружила, за
сву љубав, смех и радост и за дивна сећања
која си нам оставила.
Унука ТАМАРА
с породицом

(23/237392)

(24/

БОБАНУ
Ћерке НАТАША и ЈЕЛЕНА с породицама
(44/237443)

од станара зграде у
Стевана Шупљикца 139

ДРАГИЦА МИЛЕТИЋ
Њени најмилији
(38/237423)

(58/237471)

Последњи поздрав

Последњи поздрав дра-

Последњи поздрав

гој комшиници

Последњи поздрав племенитом човеку и див-

МАРИЈИ

БОБАНУ

ном комшији.
од МЛАДЕ с породицом

Породица КРЕСОВИЋ

ЂЕРФИ

ДРАГИЦИ
МИЛЕТИЋ
од комшија из зграде у
Жарка Зрењанина 147

(45/237443)

(123/237654)

(62/237479)

Поштованом куму

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав
Комшије

ПОМЕН

у Ослобођења 31
(1/237329)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ
САРАФИЈАНОВИЋУ

ПЕТРИ
СМИЉАНИЋ

МИЛИЈИ
ЂОРЂИЋ

Породице: ПАВЛОВИЋ,
ЂОРЂЕВИЋ и ЦВЕЈИЋ

од сина ЂУРЕ, снаје
ЉУБИНКЕ, унуке
ЈЕЛЕНЕ и унука
ВЛАДИМИРА

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Ћерке ТАЈАНА
и САНДРА, унуке
ДАЈАНА и САРА, унук
СТРАХИЊА и зетови
ГОРАН и САВА

(73/237509)

(66/237484

(124/237655)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВЕРА ЂОРЂЕВ

МИЛИЈИ ЂОРЂИЋ
од ЈОВАНКЕ
и МИРОСЛАВА
КРАЈИНОВИЋА
(122/237652)

рођ. Зарић
25. XII 1935 – 11. II 2017.
Прошло је четрдесет дана од твог одласка. Почивај у миру.
Увек у сећању твојих Чикића ћерке МИРЈАНЕ,
зета МИЛОРАДА, унучади ТАТЈАНЕ,
АЛЕКСАНДРЕ и РАДЕТА и зета ЖЕЉКА ВУКМИРОВИЋА
(135/237687)

Петак, 24. март 2017.

Четрдесет дана туге и бола откако смо изгубили драго дете, сестру, тетку и свастику.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

30. марта 2017. даваћемо четрдесетодневни
помен вољеној супрузи и мајци
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Прошле су четири тужне године откако с
нама није

30. марта 2017, у 11 сати, изаћи ћемо на
њен гроб, залити га сузама и положити
цвеће

ГОРАН РАДИЋ
2009–2017.

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ

рођ. Богојевић

1938–2013.

Гого, недостајеш.
Ћерка МАРИЈА ОКИЦА
с мамом
(78/237521)

Никада те нећемо заборавити.

САЊА МИЛОЈЕВИЋ

Отишла си храбро како си знала и живети,
отишла си и оставила огромну празнину и
тугу у нашим срцима и души.

рођ. Богојевић
24. VII 1982 – 19. II 2017.
Како смо те жељни сине, откад се видели
нисмо.
Откад нам ниси дошла.
Свако вече молим Бога да ми те макар у
сну пошаље, да те види мама, да те питам
како си сине, да ми кажеш оно што ми ниси рекла сине, оног јутра, када си ме звала да дођем што пре, дошла сам сине, али
твоје срце није издржало, мајку није дочекало.
Прерано си нас напустила, тихо и мирно
како си и живела, али си оставила превелики бол у нашим душама. Хвала ти сине
што си нас немилосрдно волела. Хвала ти
сине за све што си учинила за нас, а ми ћемо гајити и пазити твог малог анђела којег
си нам оставила.

Била си борац који није знао да устукне и
да се преда. Била си мајка која је бескрајно
пазила и волела. Била си супруга која је дала смисао животу. Била си несебична и храбра, на речима и делима.

Супруга ЏУВЕЗА, син ДУШАН, ћерке
ДУШАНКА и ДРАГАНА с породицама
(84237532)

27. марта 2017. се навршава седам година од
смрти нама драгог сина
и брата

СЕЋАЊЕ

Била си наше све.
Била си моја...
Била си... мој Маки

ВОЈИСЛАВ
ИЛИЋ

Нека те анђели чувају.
Ожалошћени супруг САША и син ЛАЗАР
(112/237602)

САВЕТА
ТРПКОВ
2. VI 1949 – 25. III 2006.

Четрдесетодневни помен драгој снаји

САВА
ТАЧКОВИЋ

(161/237769)

5. V 1947 – 29. III 2013.

Време пролази, али сећања о вама никада неће
избледети.
Ваш брат с породицом

СЕЋАЊЕ

Заувек си у нашим срцима.
Твој отац ЈОВО и брат
МИЛЕНКО МИКИ

СЕЋАЊЕ

(71/237500)

Почивај у миру анђеле наш.
Воле те твоји: мама ЈЕЛА, тата ЈОВО,
сестра МИРЈАНА, зет САША и сестрићи
МАРКО и АНЂЕЛА
(110/237601)

РАДОМИР ЗДРАВКОВИЋ

САЊИ
МИЛОЈЕВИЋ
БОГОЈЕВИЋ

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ

Бол не престаје, туга не
пролази... недостајеш...
Свекрва ДУШКА
и заова САНДРА

25. III 2016 – 25. III 2017.
Само да знаш, боли исто
и непрестано.
Твоје: сестра МИРЈАНА
и сестричине МАРИНА
и КАЋА с породицама

(111/237601)

(119/4705)

28. марта 2017. године навршавају се две тужне
године откако је Господу отишла наша мила

1940–2007.
Обавештавамо родбину и пријатеље да је прошло десет година од губитка нашег оца, деде и
таста
Помен ће се одржати у недељу, 26. марта, у 11
сати.
Твоји најмилији
(95/237558)

24. марта 2017, у 11 сати, на Католичком гробљу дајемо четрдесетодневни помен нашој

У суботу, 25. марта, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен

БОРИС
СТАНОЈЕВСКИ
25. III 2014 – 25. III 2017.

С поштовањем његова
породица
(120/237627)

ЛАЗАРУ ЈАДРАНУ
Супруга ВЕРИЦА, син САША, ћерке САЊА,
СНЕЖАНА и ДАНИЈЕЛА с породицама
(121/237631)

У понедељак, 27. марта даваћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном супругу, тати и деди

СТАНА ДРАГАШ
рођ. Стојсављевић
Господе Исусе Христе, Сине божји, ради молитава пречисте твоје матере и свих светих, помилуј
нашу милу и вољену Стану, у вечном царству
Твоме. Амин.
Воле те и љубе твоји: унуци УРОШ и ДРАГАН,
зет МИХАИЛО и кћери НЕВЕНА и ОЛИВЕРА

ЖИВОМИРУ
СИМИЋУ
МИРКУ

др ДОБРИВОЈЕ ОЛЋАН
Опет је сунце, а увек си ти.
Волимо те.
Породица и пријатељи
(130/237670)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(118/2376)

(132/237675)

СЕЋАЊЕ

Драгом оцу и деди

25. марта 2017. навршава се двадесет година
откада није с нама наш
вољени

МАРИЈИ КУРУЧЕВ
Њени најмилији
(134/237682)

ЂУРА ХРЊЕЗ
26. III 2000 – 26. III 2017.

МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ
23. марта 2017. навршава се пет тужних година откада
си нас напустила.
Супруг НЕНАД, син НЕМАЊА и снаја МИЛИЦА
(117/237617)

Супруга КОВИЉКА
и ћерка ЈЕЛИЦА
с породицама
(147/237716)

ЈОВАНУ
РАДИНУ
ШУЛИРУ
одржаћемо једногодишњи помен 1. априла, у
11 сати, на Православном гробљу у Панчеву.
Син ДРАГАН и унук
СИНИША
(103/237573)

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ
26. III 2013 – 26. III 2017.
Време пролази, ти нама
још увек недостајеш.
ИКА, МАКИ, АЦА
и ДРАГОЈЛА
(113/237611)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ДОШЉА
ЗЛАТЕ
СИЉАНОВСКИ
БРКА
Супруга НАДА, син
ЗОРАН и ћерка
СЛАВИЦА с породицом
(125/237659)

1986–2017.
Кад срце боли и душа
плаче, време није лек
већ вечна туга.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама
(131/2376719
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Петак, 24. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У среду, 29. марта 2017. године, у 11 сати, на Новом гробљу дајемо четрдесетодневни помен

30. марта навршава се
шест месеци од смрти
нашег драгог девера и
брата

Четрдесет дана од смрти

БРАНКА
ЈОВАНОВИЋА
1954–2016.

БРАНИСЛАВУ НОЛИЋУ

БРАНИСЛАВА НОЛИЋА

1932–2017.

Успомену на тебе чуваћемо од заборава.

1932–2017.

Недостајеш нам много.

Снаја ОЛГИЦА
и брат ДРАГАН

Време пролази, а бол и туга у мом срцу никако.

(12/237372)

Твоји: супруга ЖАНА, син ДЕЈАН, ћерка НАТАША
и унуци МАРКО и МИХАЈЛО

Твоја сестра ВЕРА

(25/237402)

(26/237402)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

У суботу, 25. марта 2017, у 11.30, даћемо
годишњи помен, на Православном гробљу, нашем оцу и супругу

30. марта навршава се шест месеци откада ниси
с нама

СЕЋАЊЕ

БОГОЉУБ
ЦИКУША
ГОЛУБ
2013–2017.

МИЛИВОЈУ КАЛЕЈСКОМ
1956–2016.
Оставио си траг који се не брише, доброту
и племенитост која се не заборавља, љубав која је вечно присутна и тугу која не
пролази.
За тобом тугују: твоја супруга ЈУЛИЈАНА,
ћерка МАРИЈАНА, син ТИХОМИР, зет
ДРАГАН, снаја АНА и унуци СМИЉАНА,
АЛЕКСА и МАТЕЈА

ТИХОМИР МАРИНКОВИЋ

Много ми недостајеш.
Твоја ћерка МИЛИЦА
с породицом

БРАНКО ЈОВАНОВИЋ
1954–2016.
Не постоје речи у које сав бол може стати. Не постоје дани и године које могу сећање на тебе избрисати.
Твоји најмилији: супруга ВЕРИЦА
и син СТЕФАН

(47/237447)

(11/2373729

СЕЋАЊЕ

Породица
(69/237497)

(34/237412)

28. марта, у 11 сати, даваћемо четрдесет дана

24. марта 2017. године навршава се четрнаест година откада није с нама наша

ПАВЛЕ ТОПАЛОВИЋ

ИВАН
МАТЕЈИЋ БАТА

25. III 2007 – 25. III 2017.

24. III 2008 – 24. III 2017.

Само ми знамо колико нам недостајеш.
Супруга ЛЕПОСАВА и син ПЕТАР с породицом

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ
Не постоје речи утехе. Увек си у нашим мислима. Много нам недостајеш.
Тешко је живети без тебе.
Неутешни: родитељи, ћерка МИРА, син ЂУРА
и остала родбина

(29/237406)

АНА ЛОЈАНИЦА

Много је успомена, љубави, савета, пажње и
разумевања да бисмо те
заборавили.

рођ. Ковачевић
Твоје: супруга
МИРЈАНА и ћерке
ИВАНА и СВЕТЛАНА
с породицама

С љубављу и тугом,
њени МИЋА и МИРЈАНА
(13/237374)

(14/237375)

(10/237369)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
КАЛКАН
дипл. инж. агрономије
2010–2017.
Вечна успомена, љубав
и туга.
Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка
МАРИЈА и зет РАША
(36/237417)

25. марта 2017. навршава се четрдесет тужних
дана откако није с нама

26. марта 2017, на Новом гробљу даваћемо
трогодишњи помен нашем анђелу

РАДОМИР САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2017.
Заувек у нашим мислима.
Твоји: МАРКО, ЈОВАНА и ДУШИЦА
(81/237516)

ИВАН
МАТЕЈИЋ

МИЛАН ЕГЕЉА
31. III 2006 – 31. III 2017.

ВЕРА МАРЧЕТА
Једанаест година туге.

ПОМЕН

рођ. Прокић

ЉУБИШИ
ПУРКОВИЋУ

Твоји: ДАНИЛО и ЂУЂА

Брат МИЛАН
с породицом

Твоји: батица,
тата и мама

(15/237348)

(18/237390)

(75/237515)

РАДОМИР САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2017.
Дванаест дугих година без нашег сина и брата.
Твоји неутешни родитељи и сестра
(82/237526)

Драги наш бато, оставио си дубоке трагове у
нама. Хвала ти.
Твоји: СТЕВА,
ЉИЉАНА, НИНА
и САНДРА
(9/237365)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. март 2017.

26. марта 2017. навршава се четрдесет тужних дана од смрти

МИЛУТИНОВИЋ

МИРОСЛАВКА МИРОСЛАВ

АЛЕКСАНДРА
СТАНКОВИЋА

МИЛЕ
ВРАЧАРИЋ
МИМА

ПЕТАР

22. II 1926

14. V 1950

4. IV 1929

– 4. VII 2004.

– 15. II 2017.

– 17. III 1995.

1983–2007– 25. III 2017.

Липика, четрдесет дана смо без тебе. Много
нам недостајеш.

1993–2017.
Време пролази, а бол све јачи.

Жалимо за тобом. Твоја породица, фамилија, другови и пријатељи.

Тешко је живети без тебе.
Твој неутешни деда СТОЈАН
и чика НЕНАД
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Почивајте у миру.

Помен нашем вољеном

Десет година је прошло,
а ми у неверици, тузи.
Не дамо те, чувамо те у
срцима.
Помен ћемо давати 25.
марта 2017, у 11 сати, на
Новом гробљу.

Твоји и ваши: МИОДРАГ, ЗОРАН и ЦИЦА

Твоји најмилији

(56/)

(61/237475)

(68/237491)

Наш драги насмејани дечак

МИЛОРАДУ ОЖЕГОВИЋУ
28. III 2016 – 28. III 2017.
Недостаје твој смех, твоја ведрина, брига за нас,
љубав... не постоји сећање у којем те нема.
С љубављу: твоја супруга ДРАГА, ЛУКА,
МЛАДЕН, МИЛИЦА и твоји соколови
СТРАХИЊА и МИЛОРАД
(5/237348)

Једногодишњи помен

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ АЦА

МАРИЈА
РИСТИЋ

СЛАВКА МИРЈАНА
ЖЕГАРАЦ
СТАН

1993–2017.
У недељу, 26. марта, у 11 сати, на православном
гробљу у Старчеву, дајемо четрдесетодневни помен нашем драгом Аци.
Заувек неутешни твоји најмилији.
Породица СТАНКОВИЋ

Никада вас нећемо заборавити.
ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ

(40/237438)

(20/237396)

1998–2017.

1988–2017.

2006–2017.

ЉУБОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ
1994–2017.
Драги наш, и после двадесет и три године недостајеш.
ГОЦА, ПЕЂА и ЈЕЛЕНА
с породицама
(42/237442)

У суботу, 25. марта, у 11 сати, на Старом православном гробљу, обележићемо четрдесет дана
од смрти нашег

У суботу, 25. марта, у 11 сати, на гробљу Котеж
дајемо шестомесечни помен нашој драгој

26. марта 2017, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ
Нисмо и нећемо те заборавити.
Твој брат ВАСА
с породицом
(93/237557)

ДУШКИ
СТЕВАНОВИЋ

МИЛЕНИ ШОЛЕВИЋ

инж. МИЛОРАДА ОЊИНА
Његова неутешна породица

Твоји вољени: син ЗОРАН и сестра РАДА
с породицом

(6/237350)

(16/237349)

Прошло је четрдесет
дана откако није с нама

из Омољице
Не може нико да убије
твоју храброст, доброту
и југословенство.
Ожалошћени: супруг
УГЉЕША, ћерка
ДАНИЈЕЛА и син ДЕЈАН
(46/237444)

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ
Твоје комшије
и пријатељи
са фудбала: МИША,
ЋУНЕ, ДРАГО, КАРИ,
КОЛЕ, СЛАВКО, МИКИ,
ДЕЈА, НЕША, БАЋКО,
МИРЗА, ФИЛЕ и НЕЦА
(63/237481)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
ЗОРАН
25. III 2004 – 25. III 2017.

27. марта навршавају се
две године откако није
с нама

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(4/237347)

ВЕЉКО ЈЕВИЋ
27. III 2007 – 27. III 2017.
Много нам недостајеш.

ПАВЛЕ
НОВАКОВИЋ

ПАВЛЕ
НОВАКОВИЋ

ПАВЛЕ
НОВАКОВИЋ

АЛЕН, САШКА и БУКИ

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем
велика празнина.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Ћерка ЗОРИЦА
с породицом

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем
велика празнина. Не
видим ти очи и не чујем
глас, али осећам да си
ту између нас.
Његова РАДМИЛА

Прошла је већ цела година без тебе, али се
осећај празнине и туге
због твог одсуства не
смањује.
Воли те твоја ћерка
НАТАША с породицом

(50/237448)

(27/237402)

(49/237448)

(48/237448)

ПАВЛЕ
НОВАКОВИЋ
МАРИЦА
ЖИВКОВ
МАЦА
Ожалошћени: супруг
СЛАВОМИР и синови
СРЂАН и РАДОСЛАВ
с породицом

Година прође, дани лете, али мисли нас и даље на тебе сете.

(7/237358)

Тужно је и празно без тебе

28. марта 2017. навршава се година откада није с нама

Прошло је четрнаест година откако није с нама

Ћерка НЕНА, зет ИВАН
и унуци ПЕТАР
и ВЕЉКО
(2/237340)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА
БУНДАЛО
26. III 2004 – 26. III 2017.
Време пролази, ти нам
недостајеш све више,
вољена.
Супруг БОЖО, ћерке
МИЉАНА и БИЉАНА
с породицама
(8/237363)

РАДЕ
СТАНКОВИЋ
21. III 2008 – 2017.
Ћерка
(32/237408)

БИСЕРКА БАБИН

ПАНЧЕВАЦ

РАДИВОЈ САВЕСКИ

С љубављу и поштовањем живиш у нашим сећањима.
Ћерка ЗОРИЦА с породицом
(35/2374149)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(92/237551)

телефон:
013/301-150

ВЕЉКО ЈЕВИЋ
27. III 2007 – 27. III 2017.
Време не лечи тугу, само нас учи да живимо с
њом.
Супруга МИЛЕНА
(3/237340)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Петак, 24. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

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

Добили ћерку
1. марта: Амелију – Дојна Уца и Зоран Срдић; 2. марта: Милу – Бојана и
Немања Урошев; 4. марта: Сташу – Милица и Александар Адамовић; 5.
марта: Викторију – Тијана и Владимир Дечермић; 7. марта: Лену – Марина Станојевић и Игор Ђелић, Лану – Јована Лазаревић и Марјан Несторов,
Анђелу – Мирјана и Драган Војнак; 8. марта: Невену – Данка и Марко
Брадоњић, Софију – Ирена и Иван Лукић, Вању – Владислава и Марко
Драјић.

УМРЛИ
7. марта: Небојша Ћурчић (1954); 8. марта: Антун Грегец (1939); 9. марта: Мара Жегарац (1939); 10. марта: Вера Арежина (1937), Никола Милутиновић (1995), Јован Хрћан (1944); 11. марта: Слободанка Грубанов
(1947), Милан Беличка (1935), Антоније Јовишић (1949), Илинка Радоичић
(1944), Павле Гуран (1932), Љубица Ћалић (1938), Liliana Maria Ion Рађеновић (1946); 12. марта: Анђелка Богданов (1934), Слава Леро (1960), Лазар Лакић (1938), Милорад Ристић (1933); 13. фебруара: Миља Трајковић
(1940), Душанка Голубовић (1937); 14. фебруара: Стеван Николин (1940),
Видосава Илић (1924), Мирјана Сикирица (1937), Марија Ђерфи (1940),
Галина Проле (1926), Ева Омаста (1934), Слободанка Магличић (1955); 15.
марта: Вилма Шорбан (1930), Моловина Фелбаб (1922).

Изузетно повољан период, у којем ће сви ваши квалитети доћи
до изражаја, па ћете тријумфовати. Идеје које имате наићи ће на
одобравање и подршку сарадника и надређених. Направите селекцију људи с којима се дружите
и радите, одстраните непотребно.

1

2

3

4

5

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Слогови: ДА, ДЕ, КА, КРИ, ЛА, ЛИ, МИ, НА, НА, НА, НО, О, ПА, ПЕ, ПРЕ. РА,
РАТ, СА, ТЕ, ТИ, ТОР, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. материјал припремљен за лабораторијско претраживање, 2. вишегодишња зељаста биљка, 3. специјалиста за хируршке интервенције, 4. грчко острво у Егејском мору, 5. стручњак за оцену вредности уметничких дела, 6. учестала артиљеријска паљба.

4

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

(1) РАДИ ЗА ДНЕВНИЦУ

5

Плаћен је по дану
кад на њиви ради,
тежак РАД je НАЧИН
нешто да заради.

6

(2) TAНКА TКAНИНА
ПОРТИКЛА упија
мрље свакојаке,
не шије се никад
oд тканине лаке.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добро је када сте истрајни у сво-

Страхујете да ли сте на правом

јим захтевима, али спремност на
компромисе је понекад боље решење. Прихватите помоћ која
вам се нуди да решите своје материјалне проблеме и неке неплаћене дугове. Помало сте јогунасти. Главобоља.

путу да решите нека правна питања која вам задају главобољу.
Понуде које добијате изгледају
примамљиво, али сарадња с новим пословним партнерима може вам донети и непланиране
издатке. Будите опрезни.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ризикујте, јасно поставите циљеве, одредите границе и крените да реализујете своје идеје. Не
упуштајте се у беспотребне полемике, јер неки људи из вашег
окружења баш и нису спремни
да вас подрже, колико год да вам
то обећавају.

Пружиће вам се могућност да
на краћем путу упознате особу
која може променити ваш живот,
било пословно, било емотивно.
Не оклевајте превише ако вам
понуде посао у другом граду или
будете морали да се селите, јер
на то већ дуго чекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Време је да се решите особа ко-

Напокон наступа период када

је уносе хаос у ваш живот. Прерано сте се понадали да ће се све
регулисати само од себе. Дајте
себи задатак да истрајете у својим плановима, како пословним,
тако и приватним. Проблеми са
очима.

се окончавају или приводе крају
проблеми које дуго вучете из
прошлости. Емотивно сте стабилни, верујте партнеру. Занимљива понуда из иностранства може
прерасти у добар и дуготрајан
посао. Вреди размислити о њој.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

(23. 9 – 22. 10)

средите свој емотивни живот и
почнете да решавате несугласице
с партнером. Непотребна тензија
вас само успорава. Искористите
повољан период за посао. Спојте
лепо и корисно, идите на пут.

ВЕНЧАНИ
11. марта: Аница Маглов и Златко Берацка, Светлана Ђорђев и Душан
Трајковић, Марија Миленковић и Војислав Лучар; 16. марта: Јелена Бојић
и Роберт Меркел, Александра Бабин и Небојша Ђаковић.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Наступа период када морате да

Добили сина
20. фебруара: Луку – Милица и Небојша Милуновић; 27. фебруара: Стефана – Милица и Никола Јовић; 1. марта: Вељка – Наташа и Владан Спасић; 6. марта: Лазара – Слободанка Карличић и Милован Полимац, Уроша – Санда Ружић и Слађан Остојић, Огњена – Биљана и Александар Белић; 7. марта: Матеју – Марија Команов Јаћимовић и Дејан Јаћимовић, 8.
марта: Андреија – Љиљана и Марћел Тодоров; 10. марта: Стефана – Марија и Бојан Гавриловић.

Ован

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пружа вам се неколико могућ-

Успећете уз помоћ своје мен-

ности за склапање нових послова. Ако будете довољно стрпљиви и мудри, реализоваћете их.
Не улазите непромишљено у нове везе и кратке авантуре, јер би
могле да вас емотивно пољуљају
и успоре.

талне снаге и мало опрезности да
се на адекватан начин поставите
и сачувате своје позиције. Почните полако да планирате пресељење у другу државу или место.
Имате поверења у партнера и то
вам је највећа подршка.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Финансијска ситуација се поправља. То није ништа спектакуларно, али биће константног прилива новца. Неке дугове ћете успети да санирате, али вам прете
и изненадни непредвиђени издаци. Водите рачуна да сви послови буду у складу са законом.

Решење важног правно-папиролошког проблема полако се
назире. Искористите сва расположива познанства и везе да то
коначно завршите. Не улећите
олако у нова улагања без претходно добро разрађеног плана.
Помало сте детињасти.

КОЊИЋЕВ СКОК

ИСПУЊАЉКА

ВОДОРАВНО: 1. део биологије који проучава животињски свет, 2. врела вулканска маса – драге воље, 3. снажан звук којим се оглашавају неке животиње – ауто-ознака Ваљева, 4. тајни унос робе у неку државу без
плаћања царине, 5. лична заменица – оно што је преостало, остатак, 6.
мања свађа, зађевица – повреда, озледа, 7. јужнословенска држава настала у VI веку.
УСПРАВНО: 1. француски романописац (Емил) – жена која стручно
оцењује уметничка дела, 2. женски репродуктивни орган у коме настају јајне ћелије – наша глумица (Марија), 3. ауто-ознака за Лозницу –
дрвена помоћна зграда у сеоском домаћинству (мн.) – показна заменица, 4. ситна морска риба – угоститељски објекти, 5. туговање, јадиковање – змија отровница, кобра.

Слогови: БЕ, ВА, ГЊА, ГРО, ДРИ,
ЗИ, И, ЈАШ, ЈЕ, ЈУМ, КАД, КА, МИ,
МУ, НАК, РА, РИ, РИ, СТА, ТИ, ТО
ВОДОРАВНО: 1. раздвајање, растајање, 2. досадан човек, давеж, 3. токсични хемијски елемент (симбол
Cd), 4. особа која се прави да све зна,
5. актовке, једночинке, 6. римски
император, наследник Октавијана.
У посебно обележеним усправним
низовима поља, читано одозго надоле, добићете име и презиме наше младе глумице (на слици) и назив ТВ серије у којој наступа.
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Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
француску пословицу о љубави.

-МО.

БО-

ДА

ЉУ-

НЕ

-МО

-БАВ

-ЈЕ

-НА

ОЗ-

-ЛЕСТ

-ВИ-

ЈЕ-

ЖЕ-

КО-

ЈЕ

-ЛИ-

ОД

-ДРА-

-ДИ-

СПУНЕРИЗАМ
Несташног дерана,
кога мази дека,
НЕКА ЛЕМА нана,
другог . . . . . . . .
РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: препарат, детелина, оператор, Саламина, критичар, канонада. Стиховни анаграми: (1) надничар, (2)
тропикал. Укрштени слогови: зоологија, лава, радо, рика, ва, кријумчарење, ти, ресто, чарка, рана, Карантанија. ИСПУЊАЉКА: растанак, гњаватор, кадмијум, мудријаш, игрокази, Тиберије (коначно решење: АЊА МИТ, „Комшије”). Спунеризам: нема лека, Коњићев
скок: Љубав је једина болест од које не желимо да оздравимо.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
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ДОЛОВО ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ ДОМАЋИН РЕГИОНАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ ОВНОВА

ШЕПУРИЛИ СЕ ПРВОКЛАСНИ ЈУЖНОБАНАТСКИ ПРИМЕРЦИ
Захваљујући томе што је смештено надомак Пешчаре, као и
вишевековној сточарској традицији, Долово је село са убедљиво највише оваца на територији Панчева. Иако је ових
издашних живуљки далеко мање него у срећнија времена,
још увек их је, према речима
упућених, око хиљаду.
Стога не треба да чуди што
је недавно тамо једанаести пут
приређена Регионална изложба овнова.
Удружење овчара „Банат” и,
пре свега, доловачки огранак
те организације, потрудили су
се да све буде беспрекорно – од
боксова за такмичарске примерке, преко награда, до неизбежног дружења уз музику, пиће и чобански паприкаш.
Доловци су у суботу, 18. марта,
у дворишту Месне заједнице
још једном угостили тридесетак
узгајивача оваца из целог јужног Баната. Једанаеста јужнобанатска смотра расних
примерака поменутих домаћих животиња свечано је отворена наступом локалних фолклораша, након чега је уследила прозивка, за коју је, испред стручног жирија, био задужен Никола Стоисављевић.

Влашић из Избишта, а првопласираног шиљегана довео је
Срђан Војнов из Иланџе. Победнички примерак беле расе
одгајио је Бојан Личина из места Врачев Гај, док је код млађих грла победио Драган Јаношев из Сакула.
Стојисављевић је навео да је
комисија опсежно сагледавала
такмичарске примерке – од
изгледа главе, леђне линије и
ногу, до тога да ли је грло седласто или трбушасто.

Овај стручњак из Института
„Тамиш” позвао је све учеснике, помоћу мегафона, да представе своје овнове старије од
три године, као и оне млађе од
годину дана, такозване шиљегане. У обе те старосне категорије надметале су се „беле” врсте (виртемберг, ил де франс и
бергамо), као и аутохтона банатска цигаја.
Потом је, на основу одлуке
жирија, председник Удружења
овчара „Банат” Александар
Варга доделио награде најбољима. Шампионског овна врсте цигаја приказао је Бојан

– Међу цигајама је била добра конкуренција, док је код
белих била нешто слабија.
Што се тиче укупног утиска о
манифестацији, све је било на
задовољавајућем нивоу, с тим
да ћемо се потрудити да наредних година одређене ствари
подигнемо на још виши ниво,
пре свега када је реч о изложбеном простору – истакао је
члан жирија.
Препуштени себи
Од домаћих такмичара најбоље је прошао Радислав Павлов
Тића, данас пензионер, а некад просветни радник. Он је са

својим грлом врсте виртемберг заузео друго место.
– Донедавно сам имао педесет искључиво белих оваца, зато што су оне меснатије. Међутим, одлучио сам да тај број
мало смањим. Разлог је то што
нисам успео да добијем субвенције, јер је процедура изузетно компликована, а у нашем месту то су успели само
поједини узгајивачи цигаја. У
таквој ситуацији трошак је велики, зато што овце све време
држим код куће на јаслама –
каже Павлов, који је и секретар доловачког огранка удружења овчара.
Још један од организатора,
Богдан Дражилов, освојио је
треће место у категорији шиљегана цигаје. Он је задовољан овогодишњом смотром,
јер је број учесника стандардан, а квалитет изложених грла чак се и повећава, али, на-

узгајивача, а тренутно има педесет цигаја.
Међу веће доловачке овчаре
спада и Зоран Станишић (57),
који се том граном сточарства
бави откад зна за себе, а то су
радили и његови отац, деда,
прадеда... И данас је у његовом
домаћинству чак пет генера-

Не купуј – удоми!
жалост, нема омладине која
би наставила тај низ. Дражилов је баш 18. марта прославио рођендан и, са своје 43 године, један је од најмлађих

ција и сви дају свој допринос.
– Некад је стадо бројало више стотина; донедавно смо
имали двеста грла, а пре три
године тај број је сведен на

Пепељуге с оне стране дуге

Страну припремио

Јордан
Филиповић

шнији: Александра Дудаш је награђена за освојено треће место
на републичкој смотри омладинске фотографије, а три ученице су похваљене за учешће на
општинским такмичењима из
историје (Лидија Немет) и математике (Мартина Вуковић и
Тијана Димитријевић).
Ово село је познато по брижљивом неговању вишејезичности, па нису изостале ни интерпретације на мађарском,
бугарском и немачком језику.
У наставку су, поред осталог,
чланови драмске секције виших разреда извели драмски

јер су многи узорани. Смета
му и то што поједини пчелари
стављају кошнице а да никог
не питају, па пчеле нападају
овце.
– Кад је избор врсте у питању, немам дилеме – цигаје су
много природније, док су беле
као товни пилићи. А колико су
издржљиве, довољно говори то
што усред летње жеге, за разлику од осталих, не морају да
се крију у хладовини – наводи
Порјаз.
С тим је сагласан и Радоје
Шурјанац (54), који има око
четрдесет грла, такође цигаја.
Он додаје да је, поред тога што
нема пашњака, вода у каналима коју овце пију веома загађена, јер многи тамо избацују
фекалије.
– Нико неће да ради као чобанин, па сам чувам стадо. У
срећнија времена био је обезбеђен откуп вуне и оваца. Камиони су претоварани јагањцима, а сада оде тек по пар комада у цугу. И сир је ишао навелико, а данас тек покоји познаник узме кило-две. Да и не
причам о томе да већ две године палим вуну, јер је нико
неће... – истиче Шурјанац.
Напослетку су се сви они, уз
музику и чобански паприкаш,
присећали тих лепих времена,
у нади да ће једног дана и њихове пашњаке поново огрејати
сунце.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ОДРЖАНА ПРИРЕДБА ЗА ДАН ИВАНОВАЧКЕ ШКОЛЕ

Ивановачка основна школа
обележила је свој 142. рођендан у среду, 15. марта, пригодном приредбом у оквиру које
су ученици те установе показали шта све знају и умеју.
Догађај је отворен на свечан
начин, тако што је хор отпевао
химну „Боже правде”. Потом
су се представили најмлађи:
забавиштанци су извели плесну тачку, чланови драмске
секције нижих разреда „Пепељугу”, ученици првог и другог
разреда су рецитовали и певали, а четвртаци свирали на
металофонима.
Директорка школе Сања Симић Мијатовић упознала је
присутне са активностима школе, пре свега с резултатима учешћа на бројним конкурсима и
такмичењима. С тим у вези, она
је доделила поклон-књиге ђацима који су лане били најуспе-

тридесетак. Разлози се тичу,
пре свега, уништавања пашњака. Проблем је и недостатак
чобана, као и то што смо препуштени сами себи – нема рачунице, нема откупа, сведени
смо на шверцере, а држава нам
компликује добијање субвенција. Ето, ја сам, рецимо, уматичио више десетина грла, али
никад нисам добио никакву
помоћ. Све то деморалише, па
једино преостаје да се овцама
бавимо из чисте љубави. Данас
продајемо само јагањце, а некада смо, рецимо, одлично
пласирали сир на Зеленој пијаци. Све док, од пре неколико
година, инспекције нису почеле да нас тероришу, да траже,
малтене, да направимо млекару. Иживљавали су се и чак
нам бацали робу с тезги, док су
све то опуштено гледали препродавци с фалсификованим
папирима – наводи Станишић.
Ах, та срећна времена...
Светислав Ђорђевић (65) из
Долова изложио је овна мешанца чија је мајка припадала
врсти виртемберг. Почео је да
се бави овчарством откад је у
пензији; тренутно има петнаест грла, а планира да тај број
повећа за пет.
Рада Порјаз (41) од најранијег детињства „инфициран” је
овчарством, а данас има шездесетак цигаја. И он се слаже да
су пашњаци велики проблем,

текст о другарству, ученици
четвртог разреда – „Бајку о

Сунцу и Месецу”, а глумачка
секција виших разреда одиграла је део из комада Љубомира Симовића „Бој на Косову”. Талентовани Владимир
Милешић из петог разреда
прочитао је, уз помоћ другарица из одељења, своје стихове, а професор бугарског језика Огњан Цветков отпевао је,
такође, ауторску песму „Једног дана”.
Као и претходних година, за
сам крај је остављен заједнички музички наступ наставника
и ученика уз песму „С оне
стране дуге”.

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.

Џо
Усред најхладније зиме овог преслатког псића пронашли су дивни
малишани у једном градском насељу и привремено га сместили у помоћне просторије своје зграде.
На тај начин спасен му је живот,
а у међувремену се Џо потпуно опоравио. Штавише, видно је напредовао и спреман је да улепша живот
некоме ко ће, уместо племените деце, наставити да брине о њему.
Стар је близу три месеца и недавно је примио прву вакцину,
а додатне информације могу се добити на контакт-телефон
060/513-72-00.

Златни ретривер
Куца стара око две године пронађена је
на Старом Тамишу. Уколико се у законском року не јави власник овог изузетно
мирног и послушног златног ретривера,
он ће бити понуђен на удомљавање.
У том случају обезбеђено је бесплатно
микрочиповање, а могућа је и стерилизација пса, који се сада налази у градском прихватилишту на Кудељарском
насипу, у Власинској улици 1 (контакт-телефон 013/352-148).

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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОЧИЊЕ СТРАШНА СЕРИЈА...
Пред Динамом
последње коло,
па мечеви у Купу
Србије и плеј-офу

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЉАШТВУ

ДЕЈАН ТРЕЋИ У СРБИЈИ
Сениорска екипа
СД-а „Панчево 1813”
вицешампион
На Првенству Србије у гађању
из ваздушног оружја по Апрограму, одржаном прошлог
викенда у Краљеву, Стрељачка дружина „Панчево 1813”
постигла је изванредан резултат.
У екипном надметању панчевачки сениори су освојили
друго место. Испред њих је само тим Крагујевца, који је сачињен од три државна репрезентативца. Дејан Пешић је
освојио бронзану медаљу, изборивши се у веома динамичној борби и јакој конкуренцији
са својим колегама из репрезентације Србије. Тако је наставио серију вишегодишњих
успеха, испунио очекивања
директора репрезентације,
али и оправдао захтев СД-а
„Панчево 1813” да га у наредном периоду, до Олимпијских
игара у Токију, финансира
Град Панчево. Габријел Даутовић је у финалном мечу био
осми, а екипном сребру је
знатно допринео и Далибор

Павловић. Он је успешно заменио стандардног члана екипе Вукашина Јосиповића, који
је са две факултетске дипломе
отишао у Немачку.
Иако веома спремни, троје
стрелаца из нашега града стало
је надомак финала. Теодора
Кљајић је била десета у гађању
из пиштоља (недостајала су
јој два круга), на исто место
пласирао се и Ђорђе Јовчевић
(фалила су му три круга), а
Исидора Стојановић је заузела једанаесто место у јуниорској и шеснаесто у сениорској
конкуренцији у гађању из пушке (недостајало јој је мање
од два круга).
Подмлађена екипа јуниорки СД-а „Панчево 1813”, у
којој су, поред Исидоре, наступиле и кадеткиње Ивана
Виславски и Марија Алексић, освојила је седмо место
како у својој, тако и у сениорској конкуренцији.
Већ наредног викенда кадети и млађи јуниори учествоваће на Првенству Србије
у Новом Саду, а Дејан Пешић
ће започети припреме за наступајућу сезону у гађању из
малокалибарске пушке.

АКТИВНОСТИ КАРАТЕ КЛУБА МЛАДОСТ

Утакмицама 20. кола, које су
одигране прошлог викенда,
регуларни део првенствене трке за бодове у Супер А лиги за
рукометаше ушао је у сам финиш. До краја је остала још
једна рунда, а потом следе
битке у плеј-офу (тимови од
првог до шестог места) и плејауту (екипе од седмог до дванаестог места на табели).
Рукометаши Динама су свој
основни циљ у овој сезони испунили одавно – заузели су
треће место на табели, иза Војводине и Црвене звезде, и
обезбедили учешће у плеј-офу.
Иако су Панчевци прошлог
викенда изгубили у Пожеги од
Слоге са 26:25, тај резултат сигурно не може покварити утисак о сјајној сезони. Тренер
Иван Петковић и његови момци очекују последње коло,
против Рудара из Костолца, а
онда почиње паклена серија
мечева: најпре реванш с Металопластиком у Шапцу у Купу
Србије, па потом и ново надметање с најбољим тимовима
које Србија тренутно има.

У среду, 22. марта, у просторијама клуба одржана је редовна конференција за новинаре, на којој је Иван Петковић најавио све оно што предстоји Динаму у наредном периоду.

– У суботу играмо с Рударом. Та утакмица ништа неће
значити ни нама ни гостима,
јер ми идемо у плеј-оф, а Костолчани у плеј-аут. Ипак, нећемо да се опуштамо, даћемо
свој максимум, али морам ре-

ћи да ме много више брине то
што имамо много повређених
момака – Дистол, Жујовић,
Радановић, Стојановић и Славуљица. Зато ћемо суботњи
дуел искористити да подигнемо физичку спрему и да темпирамо форму за најважније
мечеве који следе. Већ 29.
марта биће одржан реванш-ме ч купа у Шап цу. Иа ко
имамо лепу залиху голова,
против Металопластике морамо да играмо најбоље што
можемо и да се пласирамо на
фајнал фор. А већ 1. априла
почињу и битке у плеј-офу.
Ако се жреб буде правио по
Бергеровом систему, требало
би да прву утакмицу играмо
на свом терену против Спартака из Суботице, али о том –
потом, видећемо шта кажу
надлежни. Најважније ми је
да се момци опораве и да можемо нормално да радимо на
тренинзима – рекао је Иван
Петковић.
Како сада ствари стоје, Војводина у плеј-офу стартује са
17 бодова, Црвена звезда са
12, а Динамо са 10. Спартак
преноси осам бодова, Шамот
из Аранђеловца седам, а Слога
шест. Нема сумње да можемо
очекивати занимљиву борбу за
титулу шампиона Србије.

прсно на Олимпијским играма
у Бразилу. Чаба је био још бољи сутрадан, у трци на 100 м
прсно. Ту дистанцу је испливао у времену 1:00,27 и освојио је 887 ФИНА бодова, али и
изборио А-норму за Светско
првенство у Будимпешти.

Још један панчевачки клуб
имао је представнике на овом
такмичењу – Пливачки клуб
Спарта.
У трци на 200 м прсно у апсолутној категорији Јована
Богдановић је освојила најсјајније одличје.

OТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ

ЈОШ ЈЕДНА ЖЕТВА ТРОФЕЈА
У нашем главном граду прошлог викенда је одржано Отворено првенство Србије у пливању, на којем је учествовало
416 пливача из 50 клубова из:
Белорусије, Казахстана, Македоније, Турске и Србије.
Наша најбоља пливачица
Ања Цревар блистала је и овог
пута. У тркама на 800 м краул и

као и бронзу на 100 м краул (све
у апсолутној конкуренцији).
Борис Стојановић је био
најбржи на 50 м краул у апсолутној конкуренцији, а Вања
Грујић је освојила златне медаље на 50, 100 и 200 м леђно
у јуниорској категорији.
Фантастичан је био и Чаба
Силађи, најбољи прсаш у

СЛЕДИ ТУРНИР У ПАНЧЕВУ
Такмичари Карате клуба Младост из нашег града учествовали су прошлог викенда на турниру у Црној Гори под називом „Пљевља опен 2017”. У
конкуренцији око 400 бораца
из Црне Горе, Хрватске, Македоније, Словеније, Албаније,
Србије, Немачке, БиХ и Румуније наши суграђани су остварили запажене резултате.
Ката-тим у саставу: Анастасија и Анђелина Јаредић и
Јована Новаков освојио је прво место, а сениор Милош
Макитан био је трећи у борбама у категорији до 84 килограма.

Станојковић и Јелена Киџин,
а бронзана: Михајло Пантелић, Бранислав Срећков,
Драгана Мацура, Милица
Драгичевић, Лука Станојковић и тим пионирки (А. Тубић, С. Жунић и Т. Ђурђевић).
Иако нису освојили трофеје,
добро су се борили и: Младен
Големовић, Наташа Пап Марковић, Анастасија Крстић,
Кристина Убовић, Маја Жунић, Миљана Романов, Анастасија Чоловић и Миљана
Тодоровић.
У недељу, 26. марта, у Хали
спортова у Панчеву биће одржан 18. интернационални ка-

50 м прсно она је освојила златне медаље и у јуниорској и у апсолутној категорији; тријумфовала је и на 200 м делфин, а зарадила је и сребрна одличја на
100 м леђно и 200 м мешовито,

историји наше земље, члан
Пливачког клуба Тамиш.
Он је тријумфовао на 50 м
прсно с временом 27,75 и тако
био бољи од Дмитрија Баландина, победника трке на 200 м

ТЕКВОНДО – АКТУЕЛНОСТИ

КОЛОСЕУМ НИЖЕ УСПЕХЕ

У исто време у Инђији је
одржано Првенство Војводине за полетарце, пионире и
наде, на коме су најмлађи
борци КК-а Младост такође
постигли добре резултате.
Прво место у борбама освојиле су Тара Ђурђевић, Дејана Ивановић и тим пионирки
(Т. Ђурђевић, С. Жунић, Н.
Исаиловић и К. Петровић).
Златну медаљу у катама освојили су Николина Исаиловић
и тим пионирки (М. Драгичевић, Н. Штрбац и М. Амановић). Сребрна одличја су заслужили Сара Жунић, Лука

рате турнир „Младост 2017”,
који подржава и Град Панчево.
– Очекујемо око 500 такмичара из 40 клубова из Србије и земаља у региону. Надам се да ће наши такмичари, као и сваке године, дати
максимум и показати своје
знање и вештину у граду у коме живимо. Позивамо Панчевце да подрже наше борце,
као и да виде какав се карате
ради у Србији – рекао је први
човек КК-а Младост Тихомир Макитан.
Улаз у халу је слободан.

Чланови Теквондо клуба Колосеум из нашега града учествовали су прошлог викенда
на два међународна такмичења.
У конкуренцији 543 борца
из педесет једног клуба из
шест земаља на „Омега купу”
наши суграђани су освојили
пет трофеја. Сребрним медаљама су се окитили Бојан Стефановски, Андреја Поповић и
Александар Батало, а бронзе
су заслужили Растко Достанић и Милица Неделковски.
Одличне резултате наши суграђани су остварили и на такмичењу у Зрењанину. На турниру на коме су учествовала
592 такмичара из 57 клубова из
једанаест земаља ТК-у Колосеум припало је једанаест медаља, као и пехар намењен трећепласираном клубу у укупном
пласману у конкуренцији сениора А-класе.

Титулу шампиона заслужио
је Александар Батало, сребрним медаљама су се окитили:
Ирена Прудеус, Ена Марковић,
Стеван Станишић, Али Елсадаи и Андреа Драгојевић, а

бронзаним: Милица Неделковски, Марко Андоновски, Лара
Бокун, Алекса Драгојевић и
Бојан Стефановски.
Уз све то, Александар Батало,
један од најбољих такмичара ТК-

а Колосеум, позван је у репрезентацију Србије која ће учествовати
на Европском првенству за такмичаре до двадесет једне године,
које ће бити одржано од 6. до 9.
априла у Бугарској.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У екипи коју је предводио
тренер Љубомир Станишић истакла се и Анђела Радуловић,
која се пласирала на пето место.

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО
На Школском првенству Србије које је одржано у нашем
граду, надметало се око 600
младих џудиста и џудисткиња, међу којима су били и чланови ЏК-а Динамо.
У конкуренцији основаца
прво место су освојили Андријана Кртенић (ОШ „Исидора
Секулић”), Милица Секуловић
(ОШ „Стевица Јовановић”) и
Алекса Ђуровић (ОШ „Свети
Сава”). Сребрним одличјем се
окитио Матеја Зубовић (ОШ
„Мирослав Антић”), а бронзе
су зарадили Дејан Долинга
(ОШ „Бранко Радичевић”) и
Милош Стојановић (ОШ „Стевица Јовановић”).
Ученице Гимназије „Урош
Предић” Андреа Стојадинов и
Сара Славковић тријумфовале
су у својим категоријама у конкуренцији средњошколаца.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СЛОЖНО НА СЛОГУ

АНДРЕА ШАМПИОН
Џудисткиња Динама Андреа
Стојадинов постала је шампион Србије, јер је тријумфовала
на државном првенству за јуниоре, одржаном прошлог викенда у београдској дворани
„Шумице”.
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Овог викенда
Одбојка

Против Краљевчана
већ у петак

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
субота, 16.30

Крис-крос дочекује
Јединство
После тријумфа над ОКК Београдом кошаркаши Тамиша су
прошлог викенда били на новом искушењу. Момци које
предводи тренер Бојан Јовичић путовали су у Крушевац,
где су одмерили снагу с домаћим Напретком. Као што се и
очекивало, био је то прави првенствени окршај, у коме су
обе екипе желеле победу. Око
700 поклоника игре под обручевима присуствовало је доброј кошаркашкој представи, изједначеној игри у већем делу
сусрета, а на крају и победи
домаће екипе: Напредак–Тамиш 75:62, по четвртинама:
17:18, 19:18, 14:13 и 25:13.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о утакмици у Крушевцу. Никола Симић
и његови саиграчи храбро су
ушли у дуел против опасног
противника и прву четвртину
су решили у своју корист, а у
истом ритму су наставили и у
другом периоду игре. На одмор се отишло с нерешеним
резултатом – 36:36.
И после одмора кошаркаши
из нашега града наставили су
да играју своју игру и нису дозвољавали противнику да се
резултатски „одлепи”. Ривали
су се смењивали у вођству, па
како је време одмицало, веру у
тријумф имали су и једни и
други. На жалост навијача из
Панчева, слика на терену пот-

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА
субота, 13.45

Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА
петак, 18.30
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
недеља, 19.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО
субота, 17 сати

пуно се променила у последњој четвртини. Кошаркаши
Тамиша одједном су почели да
промашују. Лопта једноставно
није хтела у обруч. Као и у неколико претходних утакмица,
поени нису постизани ни с линије слободних бацања...
Искусна и квалитетна екипа
каква је Напредак умела је да
искористи такву ситуацију.
Предвођени Јеремићем, Милинчићем, Дејвисом и Цветковићем, домаћи кошаркаши
су кажњавали сваку грешку
ривала, па су на крају стигли
до убедљиве победе.
И пред ово гостовање Бојан
Јовичић је имао много проблема са саставом тима. Два дана
пре утакмице повредио се Адам

АЛЕКСА НАЈБРЖИ
На Првенству Србије у брзом
ходању на путу одличне резултате остварили су и чланови
АК-а Тамиш, које је предводио тренер Зоран Коцић.
Алекса Нертица је тријумфовао у конкуренцији млађих
пионира, јер је деоницу од јед-

Мирковић, а на болове се жалио
и млади плејмејкер Александар
Илкић. Таман када су навијачи
Тамиша помислили да су повреде, које су пратиле тим готово целе сезоне, прошлост, догодили су се нови пехови.
Било како било, Крушевљани
су заслужено освојили бодове, а
да је којим случајем било другачије, Тамиш би се прикључио
самом врху табеле. Имао би
исти скор као Младост из Земуна, па би трка за четврту позицију, на којој је сада суботички
Спартак, а која води у Суперлигу, постала много занимљивија.
Тамиш је утакмицу с Напретком играо у саставу: Ђорђевић (пет поена), Величковић (седам), Илкић, Трајковић
(три), Кесар (девет), Витковић
(шест), Симић (пет), Мирковић, Савић (три), Ђоковић (једанаест), Милошевић (пет) и
Вулетић (осам поена).
Већ у петак, 24. марта, кошаркаши Тамиша имаће прилику да поправе утисак. У Халу спортова на Стрелишту долази Слога из Краљева, која
тренутно заузима дванаесто
место на табели са скором од
седам победа и дупло више изгубљених утакмица. Ако је судити по стању на табели, Тамиш јесте фаворит, али опуштања свакако не сме бити.

Утакмицама 21. кола настављена је трка за бодове у Првој српској лиги. Кошаркаши
Крис-кроса гостовали су у Руми, где су од домаћег Словена
изгубили са 82:72, по четвртинама: 31:21, 26:15, 13:18 и
12:18.
– Утакмица је практично
решена већ у првом полувремену, када нас је домаћин потпуно надиграо, па се на одмор
отишло са двадесет једним поеном у корист Словена. У наставку смо заиграли ангажованије, посебно у одбрани, па
смо поражени с „подношљивих” десет поена. Сада нам
следи најважнија утакмица у
шампионату. У недељу нам
долази Јединство из Новог Бечеја – рекао је тренер Крискроса Петар Марковић.
Панчевци су осми на табели, са скором од девет победа
и дванаест пораза.
Кошаркаши Динама су у 19.
колу Друге српске лиге убедљиво савладали Јадран из Голубинаца – са 86:55.
Тренер Ненад Раковац имао
је на располагању следећи састав: Ћирић, Слепчевић (осам
поена), Ђорђевић, Трајковић
(13), Секулић (три), Кањевац
(10), Мујковић (17), Петровић
(19), Млинар (12) и Раденковић (пет поена).

ПРОЛЕЋЕ НА ФУДБАЛСКИ НАЧИН

СУПЕР КЛИНЦИ
Протекле недеље сјајне резултате остваривали су и такмичари Џудо клуба Панчево.
На турниру „Младост Европе” у Нишу Александар Лупулов и Лазар Ваневски освојили
су златне медаље, а Нина Албијанић се окитила сребром.
На Школском првенству Србије бронзана одличја су заслужили: Милош Мандарић, Нина
и Лазар Албијанић (сви из ОШ
„Васа Живковић”), као и Немања Нишић (ОШ „Свети Сава”).

Стране припремио

Александар
Живковић

Фудбалско пролеће у нашем
граду почело је на најлепши
могући начин. Водећи клубови у Панчеву, Железничар и
Динамо, нижу победе у својим
ранговима, па љубитељи најважније споредне ствари на
свету са ових простора имају
много разлога за задовољство.
У Српској лиги група „Војводина” на програму је било
16. коло, у оквиру којег је популарна панчевачка „дизелка”
гостовала у Беочину. После
првог пролећног тријумфа
над Слогом Железничар је с
много оптимизма отишао на
овај мегдан, а тренер Ненад
Стојчић најављивао је сигурну
победу. Тако је и било: Цемент–Железничар 1:2 (0:2).

Голове за тим из нашег града постигли су Милан Недучић и Новак Шалипуровић,
али цео тим заслужује похвале
за приказану игру и освојене
бодове.
– Добро смо отворили утакмицу, на време смо постигли
голове и заслужено победили.
Предстоји нам дерби с Вршцем
на нашем терену. Даћемо све
од себе да остваримо добар резултат, а овом приликом позивам навијаче да дођу у што већем броју и да нам помогну да
наставимо победнички низ –
рекао је првотимац Железничара Немања Текијашки на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 21. марта, у
клупским просторијама.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Селеуш: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–СПАРТАК
Баранда: РАДНИЧКИ–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПЛЕЈ-ОФ
жене
Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

3:1
0:3

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

3:2

Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

26:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ 34:27

Кошарка

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ног километра прешао за пет
минута и деветнаест секунди,
што је његов лични рекорд.
Стефан Лазић је освојио бронзу
у надметању старијих пионира,
а млађа пионирка Јелена Васиљевић окитила се сребром.
Њен резултат од четири минута и четрдесет пет секунди други је резултат свих времена у
нашој земљи.

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ
недеља, 15 сати

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крушевац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

75:62

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

82:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА

86:55
81:63
99:57

Фудбал

После два тријумфа у пролећном делу првенства „дизелка” заузима осмо место на табели, са двадесет једним бодом.
– Честитам играчима на залагању и победи. Има још елемената које морамо исправити
у нашој игри, али најважнији
су бодови. Идемо даље, пред
нама је ново искушење. Долази
нам Вршац, али у Панчеву нико
није фаворит, „Жеља” се пита.
Хоћемо да победимо, а верујем да ће нам и навијачи помоћи. Такође, желео бих да им
захвалим што нас подржавају
и што су имали стрпљења за
нашу слабију партију са Слогом. Стајчић се вратио из иностранства, бићемо комплетни
за дерби – додао је Ненад
Стојчић, шеф стручног штаба
Железничара.

Победе су наставили да нижу и фудбалери Динама 1945
у Војвођанској лиги „Исток”.
Прошлог викенда су на свом
терену савладали Вршац јунајтед с 5:0.
Голове су дали Никола
Скокна, Немања Николић, Вања Вуковић и Александар Стојановски (два).
– Више од победе и нових
бодова радује ме то што се публика вратила на Градски стадион. Што се саме утакмице
тиче, показали смо да смо
спремни и да имамо завидан
ниво физичке, техничке и тактичке припремљености – рекао је Бранко Ђокић, први
тренер Динама 1945.
„Брзи воз” чврсто држи лидерско место на табели, а наредног викенда гостује у Ковину.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ Ј.

5:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ВОЈВОДИНА (С)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО

0:0
4:1
1:2
2:0
1:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Edelgado
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц7)
Избор Р. Радојевић

БОРИЛАЧКИ СПЕКТАКЛ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „СРПСКЕ СПАРТЕ”

ПАНЧЕВЦИ ЗАДИВИЛИ „МИЛЕНИЈУМ”

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Дванаест сјајних борби
Такмичење хуманитарног
карактера
Када је борилачки спорт у питању,
Вршац је у суботу, 18. марта, био центар Србије. У организацији Удружења
спортиста и љубитеља спорта „Српска
Спарта”, најбољи ММА борци из наше земље и региона одмерили су снагу на једанаестом турниру „Комбат
челенџ”. Вршачка дворана „Миленијум” била је претесна да прими све
љубитеље овог спорта, а такмичари су
им узвратили на најбољи начин –
атрактивним мечевима и одличним
борбама. Као и увек када је „Српска
Спарта” у питању, како то њени чланови чине већ једанаест година, и
овог пута такмичење је имало хуманитарни карактер – део прихода са
ове манифестације биће уручен породици Ристић из Омољице, самохраној
мајци Зорици и њеном сину Жарку
који болује од епилепсије.
На програму је било једанаест борби
у ММА и једна у К1, а за љубитеље спорта у нашем граду најважније је да су
сви панчевачки борци победили своје

Жицом опасана
Крсто Букумирић од Борчета Талевског. Александар Терзић је тријумфовао над Слободаном Вукићем.
– Четири противника су ми пре
Мухамеда отказала меч. Поздрављам моју браћу Хрвате, али и људе
из „Српске Спарте”. Да није било
њих, вероватно не би било ни ове победе, коју посвећујем својој ћеркици
– истакао је Марадона.
Иако је почетак турнира каснио сат
времена због лажне дојаве о поста-

Хвала и ЦДС тиму и „Српској Спарти” – обратио се после меча навијачима и популарни Дача.
Сви за једног, један за све. Панчевачки „спартанци” су одавно препознатљиви и по мускетарском правилу.
– Да није ЦДС тима, не бих био овде и не бих остварио ову победу. Тренери из Панчева увек су уз мене, а
сигуран сам да без мојих другара и
девојке не би успело ово што сам замислио – додао је Крсто Букумирић.
Захвалност публици, ММА клубу
„Душан Силни” и „Српској Спарти”
упутио је и Александар Терзић.
– Свима који су нам помогли у организацији ове спортске манифестације која има хуманитарни карактер,
а било је преко 100 људи, могу да упутим само једно велико – хвала. Поносан сам на ове момке који су се
борили за породицу Ристић. Поносан
сам на све оно што радимо ових година – рекао је Зоран Ставревски, почасни председник „Српске Спарте”.

Очи су прозори душе. Блиску особу је довољно погледати у очи
и знати да је искрена према теби. Или да ти нешто прећуткује.
Или да те лаже.
Искреност краси храбре. Лагањем се баве прорачунати и дволични. Лаж је жицом опасана истина. Оном дебелом жицом, армираном – тешко ју је пресећи и ослободити је се. Скоро немогуће.

Истина

ривале. Огњен Драгојерац је био бољи
од Селвира Жилеа у дисциплини К1.
– Хвала мом противнику на чврстој
и тешкој борби, а захваљујем и својим
тренерима, представницима „Српске
Спарте”, свим другарима из тог клуба
и Марку Радаковићу из ММА академије Панчево, који су ми помогли да
се спремим за овај меч и да остварим
победу – рекао је после борбе Огњен
Драгојерац.
Потом су и остали „спартанци” у
ММА борбама редом рушили своје
ривале. Владимир Јовановић Марадона победио је Мухамеда Мехмића,
Марко Радаковић је савладао Блажу
Дардова, Далибор Милутиновић је
био бољи од Немање Калпачине, а

вљеној бомби у хали „Миленијум”, то
гледаоце није спречило да буду на
овом догађају. Турниру су присуствовали и министар спорта у Влади РС
Вања Удовичић, као и други званичници и функционери локалних самоуправа из целог јужног Баната.
– Ову победу посвећујем једном
мом добром пријатељу, великом борцу и још већем човеку, Бојану Гостићу, мом Бокију, који је, нажалост,
изгубио своју последњу борбу – с поносом и тугом у гласу рекао је Марко
Радаковић.
Одушевљење посетом није крио ни
одлични Далибор Милутиновић.
– Хвала вам што сте дошли у оволиком броју, да заједно помогнемо
породици Ристић. То је најбитније.

Истина уме баш да заболи. Као када, на пример, „сазнаш” да дугогодишња половина твоје душе више то није, без обзира на то
да ли се човек сам тако осећа или је „раскид” потекао с друге
стране.
Живот је као клацкалица: мало си горе, високо, а мало доле.
И, стара је истина, није важно то што си пао, већ колико брзо можеш да устанеш.

Ово удружење спортиста и љубитеља спорта постало је синоним за добру организацију како културних и
традиционалних, тако и спортских
манифестација с хуманитарним карактером.
– То ми радимо већ једанаест година. Захваљујем свима, Панчеву и Вршцу, на помоћи у организацији овако
великог спектакла. Ово је стварно било импозантно. Такође, хвала борцима који нису штедели ни снагу ни
храброст да би помогли једну овакву
манифестацију. Идемо даље, наставићемо да радимо – истакао је председник „Српске Спарте” Зоран Рајачић.
Поред Ставревског и Рајачића, још
један Зоран је заслужан за успехе панчевачких бораца, још један њихов
тренер – Зоран Савић.
Чланови „Српске Спарте” имају и
свој мото – оно што је тешко, урадићемо одмах, а за оно што је немогуће,
требаће нам неко време...
А. Живковић

Јесте издаја принципа
Дешава се често, посебно у политици, да ученици издају учитеља. У пакету са издајом најчешће иду сплетке и лажи, у којима
се они слабашни слабо сналазе. Има, наравно, и другачијих примера. Ученик седне у локомотиву и вози као да је одувек машиновођа.
Какав год случај био: лаж јесте издаја принципа.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола Вранић,
конобар:
– Идем у ауто-школу.
Радићу за викенд.
Нећу имати много
времена за одмор.
Пошто почиње
првенство, играћу
фудбал за клуб „Банатски Брестовац”.

Александар
Филиповић,
средњошколац:

Николина
Пругинић,
гимназијалка:

– За викенд ћу звати
другаре да мало
прошетамо и одмараћу
се. Морам и да учим,
како бих поправио
оцене.

– Пошто је лепо време,
у петак ћу отићи до
неког кафића. У суботу
ћу бити у Београду,
а и учићу пошто се
спремам за пријемни
испит. А у недељу –
породични ручак.
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