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ЈОШ ЈЕДАН ВАЖАН ПОСАО ПОЧЕО У ГРАДУ

ХАЛА СПОРТОВА ДОБИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ГРЕЈАЊЕ
Радови ће бити завршени
за 90 дана, до августа
Укупна вредност око
607.000 евра
Предраг Стојадинов,
директор ЈКП-а
„Младост”: „Панчево ће
моћи да конкурише за
одржавање великих
спортских догађаја”
Хала спортова на Стрелишту, највећи
објекат за тренирање и рекреацију у
нашем граду, добиће ускоро грејање
и климатизацију. После 49 година,
колико је прошло од када је саграђена, не само да ће захваљујући томе
убудуће пружати врхунске услове панчевачким спортистима, рекреативцима и посетиоцима утакмица већ ће
постојати сви услови да Панчево конкурише за организацију великих спортских догађаја.
Ових дана у Хали су почели опсежни радови на уградњи опреме за грејање и хлађење, замени столарије и
изолацији крова и зидова. Укупна
вредност овог посла је 1.353.167,55
евра, а његова реализација је омогућена захваљујући пројекту којим је
Град Панчево конкурисао за новац из
Фонда за пограничну сарадњу „Interreg IPA CBC” заједно с румунским
градом Решицом.
У питању је пројекат за побољшање
енергетске ефикасности под називом
„Енергетска ефикасност – предуслов
за бољу животну средину”, а пошто је
он одо брен, Пан че во је до би ло

792.776,25 евра. Уговорена вредност
радова је око 607.000 евра, или у динарској противвредности око 73 милиона динара. Учешће Града Панчева је око 11 милиона динара, с тим
што је локална власт конкурисала код
Аутономне Покрајине Војводине за
суфинансирање свог пројекта и добила четири милиона динара.
У саопштењу које је ових дана Анђела Вила, асистент менаџера овог
пројекта, доставила локалним медијима, пише да ће током радова у Хали стара столарија изнад борилишта,
површине 275 метара квадратних, бити замењена новом, од алуминијума.
Зидови и кров биће покривени алуминијумским панелима дебљине 10
центиметара, а стара комора из 1969.
године биће замењена новом, коју ће

покретати две топлотне пумпе. Захваљујући њиховој уградњи, уз ефикасније грејање, први пут ће бити
омогућено и хлађење Хале спортова.
Предраг Стојадинов, директор Јавног
комуналног предузећа „Младост”, које
управља свим спортским објектима у
нашем граду, па и Халом спортова, изјавио је за „Панчевац” да радови који су
почели у Хали не ремете нормално одржавање утакмица и тренинга.
– Чекамо да се заврше сезоне плеј-офа у мушком рукомету и кошарци
и радови ће се наставити пуном паром. Очекујемо добре резултате и значајно побољшање када је реч о загревању Хале током зимских месеци, али
нам је још важније што ће њена унутрашњост моћи да се расхлађује током
лета. Захваљујући томе моћи ћемо да

конкуришемо за организацију и одржавање спортских догађаја. Најважније је да ћемо моћи да их организујемо и у летњим месецима – додао
је он.
Радове који су ових дана почели у
Хали 18. маја је обишла градска менаџерка Маја Витман. Она је изјавила новинарима да овај посао треба да
буде завршен за 90 дана. Према њеним речима, очекује се да ће Хала
бити у новом руху у августу и да ће
тада бити потпуно спремна за нову
спортску сезону.
Градска менаџерка је додала да је
енергетски разред Хале спортова на
Стрелишту све донедавно био Е, а да
ће када радови буду завршени, он бити Ц. На тај начин ће се постићи главни циљ пројекта, а то је допринос
енергетској ефикасности коришћењем обновљивих извора енергије и
смањењем емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште.
Занимљиво је да је фирма „Alfaco
Inženjering” из Чачка, којој је поверена реконструкција Хале спортова, добила тај посао на међународном тендеру, који је расписан по посебној
процедури за финансирање екстерних активности Европске уније.
Подсећамо, ово је други пут да је
Панчево конкурисало и добило новaц
из ИПА фонда Европске уније за финансирање прекограничне сарадње
Србије и Румуније. Наш град је најпре аплицирао с румунским Лугошем, а добијени новац је искоришћен
за постављање колектора помоћу којих се топла вода у топлани на Котежу 2 загрева сунчаном енергијом. Захваљујући томе смањени су трошкови које је имало ЈКП „Грејање”.
М. Глигорић

Село
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Брестовчани и Доловци
» страна 11
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Добар дан, поштовање!
Извештаји о вршњачком насиљу у школама све више пуне новинске
ступце и „усијавају” интернет портале. И све чешће се понављају.
Они узнемиравају јавност не само због бруталности коју клинци испољавају једни према другима већ и због реакције „публике”, која
све више постаје равнодушна или чак навијањем подстиче злостављање „друга”.
Ових дана је у нашу редакцију стигло анонимно писмо – а његовим трагом колеге ће свакако истражити случај – о вршњачком насиљу и у једној панчевачкој основној школи. „Заиграли” се тако прваци у једном разреду те васпитно-образовне установе, па је
најкрупнији међу њима, у изливу беса ваљда, „обесио” свог друга на
чивилук!? Шта је га је навело на такву реакцију, остаје нам да проверимо, али сва је срећа па су остали малишани, иако веома уплашени, били прибрани и реаговали су баш како треба – док се њихов
друг беспомоћно копрцао и гушио на чивилуку, истрчали су у ходник и позвали школско обезбеђење...
Све је, на срећу, окончано без последица по дечака који је висио
на чивилуку, а да ли су надлежни у школи предузели неке мере како би сузбили вршњачко насиље, остаје нам да проверимо. И то у
што скоријем року, јер се у истом писму наводи да се насилничко
понашање поменутог дечака осећа од почетка године и да га се остала деца у разреду плаше.
Сваки чин злостављања и лош однос унутар вршњачке групе за
сваку су осуду. И морају се искоренити. Што пре.
Научити дете шта је поштовање и како да поштује друге, данас је,
у времену у ком живимо, можда теже него што је икад било. Родитељи воде константну, свакодневну борбу за пуку егзистенцију, боре се
с неизвесношћу, бригама, рачунима... Стрес се појављује као „добар
дан”, из душа израњају разочарања, мрзовоља, бес...
А поштовање укључује доброту, љубазност, учтивост и мирноћу.
Односи се и на децу и на одрасле. Све то је у данашњем свету постало права реткост. А да би деца почела да третирају друге људе на
прави начин, треба им на време указати на то шта је поштовање.
Сопственим примерима их треба научити лепим манирима, као и
да поштују одрасле, туђу приватност или туђе ствари.
Треба показати поштовање према свом детету, разговарати смирено с њим, не губити живце, не називати га погрдним именима, не
омаловажавати га... Малишанима најчешће и не смета ако родитељи понекад опсују, чак им је то и смешно, али ако их назову погрдним именом, биће веома тужни и утучени. Зато треба водити рачуна
и о тону којим се разговара, треба пажљиво слушати, бити концентрисан на оно што дете говори...
Треба створити узајамно поштовање и искреност. Ако сте искрени
с дететом, научићете га да гради искрене односе с другим људима.
Треба помоћи детету да се осећа пријатно у различитим окружењима, да изгради самопоштовање, јер је онда већа вероватноћа да ће се
и према другима опходити с поштовањем. Треба охрабрити добро
понашање и, наравно, кориговати лоше владање. Самопоуздање детета повезано је с поштовањем које добија од своје околине, од своје породице...
Не треба уопште сумњати да ће дете реаговати на позитиван начин уколико будемо радили све поменуте ствари, а као резултат ћемо добити то да се наше дете према другима односи с поштовањем.
То је први, али и најважнији корак у решавању проблема вршњачког насиља.

ФОТОГРАФИЈА После матурског славља.
У центру града, у петак, 18. маја
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ХРАБРА БЕСЕДА ДР СВЕТИСЛАВА
КАСАПИНОВИЋА
„Панчевaц” је веома брзо, већ током
прве године излажења, постао лист од
респекта, то јест гласило од поверења
– првенствено у народу, и то не само
српском, којем је иницијално овај недељник био намењен, већ и другима,
попут Немаца, Хрвата, Мађара...
Томе у прилог говори и немали број
телеграма, огласа и објава свеколиког
живља, ма којој нацији или вери он
припадао. Поред тога, на адресу оснивача и уредника Јована Павловића
стизало је и све више писама у којима су читаоци различитих статусних
слојева желели нешто да обнародују,
објасне, демантују... Из тих разлога
лист је од почетне четири ситним словима набијене страна, све чешће морао да бива прошириван додацима.
(Та пракса није изумрла ни до данас,

вала јединство народа. Да не беше
свести, не би било ни народа, а бога
ми ни цркве”.

И у наредним бројевима настављено је с праћењем овог важног догађаја, као и са филозофским размишљањима уредника о условима народног
благостања, а нису изостали ни текстови о народној привреди, радиности у Срба, школи и породици и стању здравља у Панчеву, као ни разне
„Брзојавне вести”, „Белешке”, „Различности” и, наравно, неизбежни
огласи.
Ј. Филиповић
када „Панчевац” редовно објављује
мултијезичке додатке.)
Почетком лета господњег поменуте године као догађај од великог значаја издвајао се Српски народни сабор у Сремским Карловцима, о којем
је наш недељник исцрпно извештавао, па је то и био један од повода за
доштампавање страна.
Тако је у броју 13 од 6. јула 1869.
објављен прилог у којем се у целости
преноси беседа доктора Светислава
Касапиновића, нашег чувеног суграђанина (чије име носи и једна позната улица), приликом дебате о председништву народног сабора. Ту се он,
поред осталог, одважно и стоички супротставио догматском мишљењу да
је јединство српског народа одржала
црква, што најверније ослика ва ју
следеће његове речи: „Ја држим, а ви
ћете господо без сумње о томе уверени бити, да је народна свест сачу-
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ПОЧИЊЕ ОСАМНАЕСТИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПРОСТОРНИ АГЕНС

Завод „Панчевац”
први у свему

На дан отварања
перформанси на
више локација

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

Радови тридесет
аутора
Осамнаести Бијенале уметности у Панчеву, под називом
„Просторни агенс”, биће отворен у суботу, 26. маја, испред
Галерије савремене уметности
у Панчеву. У различитим градским просторима током дана
ће наступити осам интернационалних перформера, а међу
њима су и Власта Делимар (Хрватска), Лала Номада (Аустрија), Раби Мруе (Либан/Немачка), Борис Кадин (Хрватска),
Срђан Ђиле Марковић („Супернаут”, Србија) и други.
Један од феномена савремене уметности свакако представља уметнички перформанс, израз који је постао изузетно значајан последњих година захваљујући многим актерима на међународној сцени, посебно уметницима који су деловали седамдесетих и осамдесетих година
прошлог века. Део свог програма овогодишњи Бијенале уметности управо посвећује интернационалном перформансу. Програм свечаног отварања почеће
обраћањем селектора Бијенала
уметности Андреја Мирчева и
градоначелника Панчева Саше
Павлова, у 13 сати, испред Галерије савремене уметности.
Први перформанс, под називом „О коегзистенцији и људима”, биће на програму у 14
сати у Свечаној сали Народног
музеја Панчево, у извођењу
Ирене Микец, плесне уметнице из Хрватске. Од 16 сати у
простору објекта „Sky 12” Лала Номада, уметница из Аустрије, изводиће процесуални
перформанс у трајању од два
сата. Од 17 сати на програму
је перформанс Власте Делимар „Право на оргазам изнад
шездесете” у излогу књижаре

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
Културног центра Панчева, док
ће Раби Мруе, уметник пореклом из Либана, који живи у
Немачкој, од 18 сати на сцени
Културног центра одржати неакадемско предавање „Пикселизована револуција” о видео-записима. Након његовог двадесетоминутног предавања у
истом простору биће изведен
перформанс „Пракса чини мајстора 09” Сање Ивековић.
У Народном музеју, од 19 сати, на програму ће бити интерактивна инсталација „РГР –
Инсталација за ослобађање накупљеног грађанског стреса у
простору галерије/музеја” Бориса Кадина, а од 19.30 Борис
Кадин и Kristian Al-Droubi извешће перформанс „Конфликт”.
Програм свечаног отварања
осамнаестог Бијенала уметности затвара се у 21 сат у Галерији савремене уметности аудио-перформансом групе „Супернаут”, коју чине Срђан Ђиле Марковић, Саша Радић и
Миодраг Чеза Стојановић.

У фокусу Бијенала уметности, поред уметничког перформанса, биће и значај колекција приватних галерија и колекционара, као и теоријско-дискурзивни део, који ће се бавити темом доктората у савременој уметности.
Велики значај и активни удео
у формирању тржишта уметничкх дела имају приватне галерије и посвећени колекционари. Стање ствари можемо донекле аналитички сагледати
појавом приватних галерија и
вредних колекција у рукама
приватних колекционара. Намера је да се у оквиру Бијенала уметности апострофирају
значајни чиниоци који дефинишу и одређују економске, теоријске и естетске вредности
савремених уметничких дела
из приватних галерија које имају високе стандарде, богате и
промишљене колекције.
Осамнаести Бијенале уметности представиће радове више од тридесет аутора, међу

којима су и: Неша Париповић,
Томислав Готовац, Каталин Ладик, Јанез Јанша, Сомбати Балинт, Јована Бањанац, „Центар
за нове медије_куда.орг”, Мариела Цветић, Вук Ћук, Давор
Дукић, Спартак Дулић, Група
ОХО, Марко Погачник, Hugo
Glendinning и Adrian Heathfield, Сања Ивековић, Маја Маљевић, Срђан Ђиле Марковић
и Соња Савић, Маријан Молнар, Мирко Николић, Никола
Пешић, Симонида Рајчевић,
Никола Савић, Ана Вртачник,
Снежана Вујовић Николић и
Вук Вучковић.
Концепт Бијенала уметности
осмислио је Драган Јеленковић,
редовни професор Архитектонског факултета у Београду. Селектор програма је Андреј Мирчев, један од чланова научне мреже „Action Art Beyond the Iron
Curtain”, посвећене студирању
перформанса и акционих уметности у бившим социјалистичким земљама источне Европе.
М. Мaрић Величковић

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

СВЕЧАНОСТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Делимо карте
за представу „Погледи”

Почиње сарадња
с Кипром

На сцени Културног центра у
четвртак, 31. маја, од 19.30,
биће одржана позоришна представа „Погледи” (адаптација
драме „Прељубнице” Горана
Миленковића), у којој глуме
Катарина Радивојевић, Нина
Сеничар и Марија Вицковић.
Циљ представе „Погледи” јесте подизање свести о врло перфидним техникама манипулације, као и о сексуалном и физичком злостављању, који своје упориште најчешће налазе у
емотивном и психолошком злоста вља њу. По кре тач ка си ла
представе је освешћивање моћи појединца, чак и у најгорим модулима злостављања.
Ово је психолошки трилер који прати односе двеју глумица,
Изабеле и Олге, ухваћених у
паукову мрежу малтретирања
на различите начине кроз више ликова.
Два најбржа читаоца који се јаве у петак, 25. маја, у 11 сати, наградићемо са по две карте за представу „Погледи”, које могу преузети на билетарници Културног
центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)

представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60
динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.
М. М. В.

Удружење „На пола пута” обележиће почетак сарадње са организацијом „Аssociation of Parents and Friends of Children
With Special Needs” из Лимасола (Кипар) културним програмом под називом „Заједно
можемо више”, који ће бити
приређен у петак, 25. маја, од
17.30, у сали Музичке школе
„Јован Бандур”.
Кипрани су у гостима удружења „На пола пута” од понедељка до петка, 21–25. маја, а
циљ њихове сарадње је промо-

ција права лица са интелектуалним тешкоћама, као и развој социјалних услуга намењених овој категорији особа.
Током свечаности, на којој
ће две организације потписати споразум о сарадњи, биће
изведен и изузетно занимљив
културно-уметнички програм.
Догађај је отвореног типа, па
удружење „На пола пута” позива Панчевке и Панчевце да
обавезно присуствују тој свечаности.

МАЂИОНИЧАРСКА ПРЕДСТАВА

Магија за децу и одрасле
У дворани „Аполо” Дома омладине Панчево у петак, 25. маја,
од 20 сати, биће одиграна мађи-

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

оничарска представа под називом „Магија за децу и одрасле”
као завршни део Школе магије.

У представи ће учествовати
полазници те школе, узраста
од 10 до 15 година, који су у

претходна два месеца учили
разне трикове и илузије од свог
ментора Луке Ивановића.

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА
ХИПОДРОМ
Усвојени извештаји о
раду установа
културе

ЗАВРШЕНА РАДИОНИЦА

Упознајмо Панчево
Радионице у оквиру пројекта
„Упознајмо Панчево” започете су 5. марта у организацији и
реализацији Дома омладине.
Водио их је туризмолог Бранислав Ровчанин, професор
ЕТШ „Паја Маргановић”.
Пројекат је намењен младима, претежно ученицима средњих школа, а циљ је био да
упознају свој град, заволе туризам и оспособе се за то да воде своје вршњаке и друге посетиоце по Панчеву. Организовано је и неколико радионица јав-

ног наступа. У склопу радионице и упознавања града, полазници су 17. маја посетили
и редакцију нашег листа.
Интересантан пројекат и лепа идеја заокружени су 19. маја,
када су полазници стечено знање применили у пракси: они су
учеснике „Рукописа” из других
градова (реч је о манифестацији коју је такође организовао Дом
омладине) провели кроз Панчево и упознали их са знаменитостима, историјом и туристичким
потенцијалима града.

КОНЦЕПТ
Зашто је Влада САД против најављене изградње руског гасовода „Северни ток 2”? Балтичко море, кроз које би он пролазио, закрчена је и осетљива војна зона, а постоји могућност
да Русија на тај гасовод постави шпијунску опрему за видео-надзор и прислушкивање. Због тога је „Северни ток 2” војнобезбедносна претња за САД.
(Сандра Улкирк, заменица помоћника америчког
државног секретара за енергију, „Политика”, 19. мај)
***
Сергеј Скрипаљ се опоравио. То је немогуће с обзиром на то
да је био у контакту с бојним отровом. Осим тога, Лондон
наставља са својим провокацијама, избегавајући сарадњу с
Русијом. Како назвати све то?
(Александар Чепурин, амбасадор Русије у Србији,
„Твитер”, 22. мај)
***
Милорад Улемек Легија, првооптужени за организовање побуне Јединице за специјалне операције 2001. године, позвао
је државу да расветли политичку позадину убиства Зорана
Ђинђића. Износећи своју завршну реч на суђењу за побуну,
он је између осталог рекао да „нико не спречава државне органе да раде свој посао кад је реч о овом случају”.
(„Политика”, 19. мај)
***
Србија је на Самиту ЕУ у Софији представљена на најбољи
начин. Председник Вучић је добио реч одмах након излагања председника Европског савета Доналда Туска и председника Европске комисије Жана Клода Јункера.
(Председница Владе Ана Брнабић, „Информер”, 19. мај)
***
Уколико жели да покаже храброст, Војислав Шешељ треба
да купи кућу у Приштини, а не у Хртковцима.
(Небојша Крстић, 22. мај, „Твитер”)
***
У „Блицу” је објављен добар текст о суноврату Покрета слободних грађана Саше Јанковића. Једино што је аутор заборавио да је круна суноврата било то када је Јанковић назвао
угледне чланове ПСГ-а који су напустили ту политичку организацију „Вучићевим шпијунима”. То није мала ствар и треба је запамтити.
(Небојша Крстић, 22. мај, „Твитер”)
***
Никада пре нисам био у оваквој ситуацији. Искрено, мислио
сам да ће ми бити потребно мање времена да се вратим у победничку серију. Међутим, сада морам да се прилагодим и
да прихватим ситуацију. Добра страна је што се данас осећам много боље него пре три месеца, док сам пролазио кроз
тежак период.
(Новак Ђоковић, „Блиц”, 21. мај)
***
Да болест није однела Драгана, ове године бисмо прославили 45 година брака. Наша љубав је била много више од свега
што је написано о њој. Волели смо се неописиво, на наш начин. Поносна сам на оно што смо имали, јер ми је то давало
снагу и подстрек онда кад сам се осећала лоше. Сваког дана
ми недостаје, све више.
(Милена Дравић, „Блиц”, 21. мај)

На седници Градског већа одржаној 22. маја било је 28 тачака дневног реда. Зато је изгле да ло као да ће са ста нак
град ских ота ца по тра ја ти.
Ипак, то се није десило јер је
највећи број тема обједињено
„покрио” Немања Ротар, члан
Ве ћа за ду жен за кул ту ру и
омладину. Наиме, на „менију” су били извештаји о раду и
финансијска папирологија за
2017. годину установа из ресора који он води.
Теме су у том смислу били
Културни центар Панчева, Дом
омладине, те домови културе
„Кочо Рацин” из Јабуке, „Братство-јединство” из Качарева,
„Жарко Зрењанин” из Иванова
и „25. мај” из Долова. Градско
веће је утврдило и предлоге одлука о изменама одлука о оснивању Дома омладине, Завода за
заштиту споменика културе и
Народног музеја, као и решења
о давању сагласности на статуте тих установа. Измене су „претрпела” и акта поменутих сео-

ских домова културе, а уз њих
и омољички „Вук Караџић”,
брестовачки „4. октобар” и глогоњска „Младост”, али и финансијски план МЗ Јабука.
Потом је дата информација
о степену усклађености плани-

раних и реализованих активности из програма пословања
јавних предузећа чији је оснивач Град Панчево за период од
1. јануара до 31. марта ове године. Она треба да се, после
процедуре у Скупштини града,

проследи Министарству привреде Републике Србије. Изгласан је Правилник о издавању паркинг-карте за особе са
инвалидитетом.
Затим, Градско веће је обавезало јавно комунална предузећа „Водовод и канализација” и „Грејање” и Секретаријат
за инвестиције Градске управе
да у сарадњи с Јавним предузећем Градска стамбена агенција, у име Панчева, за потребе изградње стамбеног комплекса – објеката вишепородичног становања и пословног
објекта с пратећим садржајем
на подручју Хиподром, „предузму све неопходне радње ради израде пројектно-техничке
документације, прибављања потребних дозвола и извођења
радова на изградњи комуналне, линијске и саобраћајне инфраструктуре с прикључцима,
у складу са Законом о планирању и изградњи”.
На крају, донети су закључци којима су „Интернационални карневал Панчево 2018” и
„Дани Вајферта” утврђени за
манифестације од јавног интереса за град Панчево.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УНС-а И НАЛЕД-а

Истраживање о локалном економском развоју
Велики број
учесника, међу њима
и градоначелник
Павлов
Ново истраживање НАЛЕД-а
„Kапацитети и постигнути резултати градова и општина у
Србији у домену локалног економског развоја” представљено је 18. маја у Београду на радионици за новинаре коју су
ор га ни зо ва ли прес-цен тар
Удружења новинара Србије и
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД),
уз подршку Развојне агенције
Србије (РАС).
У том документу анализирани су подаци о условима које
градови и општине нуде потенцијалним инвеститорима и
политици наплате такса и накнада. Теме су биле и компе-

тенције људи који раде на привлачењу инвестиција, те активности на промоцији локалних
самоуправа.
Било је више предавача, а
један од њих је био и градоначелник Панчева Саша Павлов,
који је учествовао у симулацији разговора инвеститора и локалне самоуправе. Новинари

У „ЗМАЈЕВОЈ ШКОЛИ”

Порески час
Oко шездесеторо ученика четвртог разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај” присуствовало је „пореском часу” 21. маја,
како је медијима речено у Пореској управи Републике Србије. На
часу је ђацима, кроз интерактивну наставу, објашњено шта су фискални рачуни и порези.

Деци је прво приказан кратак филм „Порез плати да ти
се добрим врати”, а затим је
одржано предавање. Ученици
су постављали своја интересантна питања, а потом су учествовали у квизу с питањима
из надлежности Пореске управе. „Порески час” је у финалу
био најзанимљивији, јер су ђа-

ци одглумили ситуације у којима продавац приликом куповине у продавници изда фискални рачун и ону другу, супротну, због чега долази порески инспектор.
ОШ „Јован Јовановић Змај”
је дванаеста школа у Србији у
којој је одржан „порески час”.

Он је део пројекта „Финансијска писменост младих”, који
се реализује у сарадњи с Министарством просвете, науке и
технолошког развоја. Досад су
га слушали и у њему учествовали „четвртаци” у седам београдских основних школа, као
и деца у Вршцу, Зрењанину,
Краљеву и Ивањици.

су на радионици чули и Владимира Новаковића, члана УО
НАЛЕД-а и генералног директора „Апатинске пиваре”, Милену Благојевић, саветницу за
планирање, мониторинг и евалуацију Развојне агенције Србије, Ивану Богосављевић Чикић, пројектну менаџерку НАЛЕД-а, Слободанку Цуцић, менаџерку за корпоративне послове „Апатинске пиваре”, Дарка Вукобратовића, директора
„Цонтанга”, Нинослава Ерића,
председника општине Ћуприја, и Ивана Радака, саветника
за односе с јавношћу НАЛЕДа.

Павлов је као радни задатак
имао да представи улогу Привредног савета у Панчеву из
аспекта јачања дијалога локалне самоуправе с привредним
субјектима. Он је, уз то, говорио и о предностима које град
има захваљујући чињеници да
је Панчево једна од осам цертификованих локалних самоуправа у Србији по мери привреде.
НАЛЕД, РАС и УНС су представили и конкурс „Реформа
локалне администрације у служби економског развоја”, који
траје од 21. маја до 20. јуна.

ОДРЖАНА ТРИБИНА

Култура – челична
метла нације
Гра ђан ска ак ци ја Пан че во
(ГАП) и „Пешчаник”, уз подршку београдског форума ZFD
(„грађански мировни сервис”),
организовали су 16. маја у Центру за културну деконтаминацију у Београду изузетно добро посећену и медијски испраћену трибину под називом
„Култура – челична метла на-

говорили су и на питања да ли је
крајњи циљ тога инсталирање националистичке идеологије, или
се ради о масци која треба да
прикрије злоупотребу државних
институција за успостављање неприкосновене власти и елиминисање политичких противника.
Подвучено је да су сличне
културне политике преовлада-

ције”. Разговор с редитељем
Оливером Фрљићем, новинаром Виктором Иванчићем и
писцем Сашом Илићем модерирала је Светлана Лукић.
Учесници су на веома елоквентан начин, уз мноштво занимљивих поређења, говорили о томе
шта је заједничко владајућим
културним политикама у Србији
и Хрватској, као и о томе које су
мере најефикасније у дисциплиновању у култури, медијима и,
генерално, јавном простору. Од-

ле у ве ћем де лу цен трал не
Европе, али да се на простору
бивше Југославије најочитије
избегава суочавање с прошлошћу. У публици је било и заин те ре со ва них Пан чев ки и
Панчеваца.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 25. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
И ПОСЛЕ ДЕСЕТ ДАНА

И НОВОСЕЉАНИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЛАВУ

У „ШТРАБАГУ” ЈОШ УВЕК НЕМИ

Бројни програми за Духове

Да ли менаџмент путарске
фирме подржава бахатост
и ароганцију њиховог
запосленог?
Почеле да пристижу
притужбе грађана

Новосељанска сеоска слава Духови
биће обележена разноврсним тродневним програмом, почев од суботе, 26. маја. Тог дана у 10 сати стартоваће тениски турнир на терену у
Пролетерској улици 19; сат касније
у школском холу почеће двадесет
други Mеђународни парски турнир

жења голубара у Дому културе актив жена „Новосељанке/Boboacele”
приказаће разне рукотворине. У исто
време, испред споменика у центру
села, треба да стартује ревија фолклорних и балетских група, као и
борилачких вештина.
И на крају, у понедељак, 28. маја,

Десет дана пошто смо „Штрабагу” послали два мејла с неколико питања
захтевајући објашњење опасног понашања њиховог радника, као и то да га
именом и презименом идентификују, у овој путарској фирми су и даље –
неми. Наиме, никакав одговор није
стигао у редакцију листа, што може
потенцијално да значи и да менаџмент „Штрабага” подржава бахатост
и ароганцију свог запосленог.
Да подсетимо, у суботу, 12. маја, у
преподневним сатима, радник „Војводинапута–Штрабага”, чију смо фотографију објавили, наредио је да се
„караван” возила тешке инжењерије
паркира испред Завода за здравствену заштиту радника „Панчевац” у Улици Вука Караџића 1, чиме је током
два сата био потпуно заблокиран прилаз овој здравственој установи, која је
била пуна пацијената и медицинских
радника. Он је, на уљудну молбу ди-

Овако би требало да буде увек
ректорке Завода да помери машине и дицинском особљу да раде свој покамионете како би приватни здрав- сао. У блокади су били и Ауто-школа
ствени центар могао да функциони- „Ауто центра Зоки”, Средња стручна
ше, одговорио тако што је тражио до- школа „Визија” и редакција нашег ликаз да је зграда у њеном власништву. ста, чије се просторије такође налазе
у бриџу у организацији клуба БНС, заинтересованима ће поново бити
Док се то дешавало, пацијентима у тој згради.
а за 21 сат је заказана свечана сед- доступне поставка у Спомен-соби и
Истовремено док у „Штрабагу” глаје било ускраћено право да приђу
ница удружења „Наше Ново Село”. изложба фотографија Владимира Вазгради и да се лече, а лекарима и ме- сно ћуте, неколико наших суграђана
Наредног дана, од 9 сати, на ло- лешинског, а од 11 сати, у порти рује, подстакнуто текстом у Панчевцу”,
калном стадиону кренуће турнир у мунске православне цркве, фанфарешило да проговори о сопственим
малом фудбалу за децу узраста од ра „Тинерету” одржаће концерт. Два
лошим искуствима и проблемима коЗАВРШЕНИ „РУКОПИСИ 41”
седам до четрнаест година; у 10 са- сата касније на Вашаришту почиње
је имају с радницима те фирме, одти у Спомен-соби биће отворена стал- „Фијакеријада”, од 16 сати Отвореносно њиховим возилима и понашана поставка, у исто време наставиће ни брзопотезни турнир у шаху у проњем док у другим крајевима града
се поменути тениски турнир, а сат сторијама клуба „Бора Ивков”, сат
поправљају или праве путеве, који,
касније на Вашаришту ће бити ба- касније у школском холу приказ рунеретко, убрзо пошто буду „пуштени
цане балоте. Дефиле фанфаре „Ти- мунских обичаја (свадба, крштење
нерету” у центру села уследиће у 11 и румунске дечје игре), а завесу на
у вечерњим часовима су промовиса- у рад” – пропадају.
Педесет година побуне
Како бисмо изашли у сусрет интесати, док у 17 сати почињу две изло- овогодишње Духове спустиће група
ни аутори и њихови радови који ће се
жбе – у галерији Дома културе своје „Полумрак” концертом од 21 сат на
ресима наших суграђана и јавности,
Манифестација „Рукописи”, посвеће- наћи у „Рукописима 41”.
фотографије представиће Владимир платоу испред Дома културе.
– У последње две године, а нарочи- то је тема којом ћемо се ускоро бана поезији и краткој прози, коју већ
Валешински, а у просторијама удруС. Трајковић
Ј. Ф.
четрдесет једну годину организује Дом то ове, чини ми се, приметна је „сме- вити.
омладине Панчево, одржана је од 17. на генерација”, да то тако кажемо, у
до 19. маја у Београду и Панчеву. Ме- том смислу да је сада све више аутоНАША АНКЕТА
ђу триста послатих пријава са преко ра рођених деведесетих година, и то
у
дру
гој
по
ло
ви
ни
де
ве
де
се
тих,
па
хиљаду радова, одабран је шездесет
један аутор из Србије, Црне Горе, Сло- имамо и неколико аутора који су доО ЧЕМУ БИСТЕ ЖЕЛЕЛИ ДА СЕ ВИШЕ ПИШЕ У ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА?
веније, Хрватске, Босне и Херцегови- стигли двехиљадиту. Ако бисмо се наша
ли
ли,
ре
кли
би
смо
да
је
и
наш
не и Македоније. Жири је радио у саставу: Јасмина Топић, Бојан Васић, зборник ушао у зреле године, а да су
Срђан Гагић, Ана Ристовић (Слове- дефинитивно стасали неки нови клиннија), Искра Пенева и Петар Андо- ци. Међутим, када погледамо пресек
тема или интересовања у поезији и
новски (Македонија).
Прве вечери, 17. маја, у Народној ових најновијих генерација, они се
библиотеци Србије одржана је три- битно не разликују од оног што се
бина под називом „Педесет година писало и пре десет година на припобуне (или: када ће већ једном та мер. И даље је важно то често кришездесет осма?!)”, на којој су уче- тичко или пак супротно, романтично
ствовали Ламија Бегагић (Босна и поимање стварности, и потреба за инХерцеговина), Давор Иванковац (Хр- троспекцијом – рекла је чланица живатска), Данило Луцић, Јасмина То- рија Јасмина Топић.
Она је додала да је веома задовољпић, Срђан Гагић и Вуле Журић као
модератор. Млади, афирмисани књи- на овогодишњом манифестацијом.
Д. САВИЋ
З. ЗЕНГ
М. КЛИПА
Љ. ГИГИЋ
В. ШВЕРТЕЦКИ
М. АНКИЋ
– Имали смо три заиста садржајна
жевни ствараоци говорили су о побуда
на,
од
то
га
две
од
лич
не
три
би
не,
ни која се догодила пре педесет годиРазличите анкете дале су разновр- ван Панчева, а има тако лепих лока- ВАЉБОНА ШВЕРТЕЦКИ, бивша
сне одговоре на питање шта то грађа- ција у самом окружењу које се могу радница у фабрици:
– Тренутно чекам пензију и то је
не Панчева највише занима да про- искористити. То су резервати прирочитају, погледају или чују у медији- де који, нажалост, нису заштићени. оно што мене највише занима. Радила сам у фабрици „Тесла”, која је
ма. Aнкета о квалитету информисапропала, па ме све у вези с тим инња на локалном нивоу коју је пре не- ЗОРАН ЗЕНГ, пензионер:
– Ја сваког дана по навици читам тересује највише. Задовољна сам гешто више од два месеца спровела
„Славко Ћурувија фондација” у више националну штампу, јер мислим да нерално квалитетом информација.
градова у Србији, показала је да ве- ту има највише вести које ме занићину становништва, укључујући и гра- мају. Што се тиче локалних медија, МАЈА КЛИПА, предавач енглеског
ђане Панчева, највише занимају кул- мислим да су сасвим у реду. Нема језика:
– Волела бих да има више инфортура, екологија и комунална питања, нечега што драстично недостаје у ина затим и све остале области. У зави- формисању, али наравно увек има мација о резултатима рада надлежних служби, на пример о запошљасности од тога како се врши испити- простора за побољшање.
вању младих, где могу да пронађу
вање, одговори могу да варирају и
неки посао, као и више информациникад се с тачношћу не може знати ЉУБИЦА ГИГИЋ, пензионерка:
– Волела бих да се више пише о ја које су битне пензионерима. Где,
шта грађане стварно занима.
Питали смо наше суграђане које малој привреди. Раније се више пи- кад и како могу да остваре право на
их теме у вези с локалном средином сало о томе, па смо многе актуелне неке услуге, као што су бесплатни
ствари први пут видели преко меди- прегледи, помоћ геронтодомаћица,
највише интересују.
ја. Такође, недостаје више вести о то- односно све што је кроз социјалну
ме шта се ради на уређењу града. То политику града грађанима доступДАЛИБОР САВИЋ, војно лице:
– Медији треба да се више баве те- би послужило и нама грађанима да но. Волела бих да локална политика
на и какав утицај има та идеологија сјајне госте, како ове афирмисане са мама које се односе на заштиту жи- се више анимирамо да пазимо и во- буде транспарентнија и да медији
на данашњу генерацију младих бун- „специјалном позивницом”, тако и вотне средине, конкретно у граду Пан- димо рачуна о нашем граду. Медији извештавају на којим се пројектима
ауторе са екс-Ју подручја, који су, чи- чеву и околини, јер је то најнижа тач- треба више да нас информишу и о ради, који сектор ради на одређетовника и на њихову поетику.
У петак, 18. маја, у дворани „Апо- ни ми се, понели веома добре утиске. ка нашег друштва. Сматрам да је бит- томе како се располаже буџетским ним пројектима, јер то нас као грађане интересује. Буџет треба да буде
ло” Дома омладине одржано је књи- Видели су и стари сјај културно-исто- но да знамо више о квалитету вазду- новцем.
транспарентан, а не само да видимо
жевно вече гостију „Рукописа”, где су ријског и индустријског наслеђа, али ха, воде, као и реке Тамиш и њеног
о свом раду, али о садашњем стању и нове уметничке тенденције. У субо- приобаља. Многи градови излазе на МИЛОШ АНКИЋ, електротехничар последице нечијег рада за који не
знамо одакле средства, ко је на одна регионалној књижевној сцени го- ту је дворана „Аполо” била пуна мла- реке, а код нас се бежи од ње, јер је у пензији:
– С обзиром на то да се центар по- ређеним стварима радио и томе сличворили Ламија Бегагић (Босна и Хер- дих људи, и аутора и публике. Све загађена. Она је место где се тренутцеговина), Давор Иванковац (Хрват- нам то говори да је још једна успе- но сусрећу стара депонија и канали- лако измешта ка тржном центру, на- но. На пример, Паркинг-сервис убиска), Петар Андоновски (Македони- шна манифестација за нама. Морам зација. Сада је мртва река, а могла ма који се крећемо по граду, остаје ре добар новац, а нема паркинга по
да кажем и да је уредничко-органи- би, као у многим другим градовима једино да из медија сазнамо шта се Панчеву. „Паук” ради нон-стоп, а у
ја) и млади аутори из региона.
Завршног дана фестивала у Дому заторски тим одлично функциони- који уређују приобаља, да буде место дешава у Панчеву. Недостаје ми ви- старом језгру града нема довољно
омладине је одржана књижевна ра- сао, па нема разлога да стрепимо кад где бисмо сви уживали. Имамо реку, ше најава о разним манифестација- паркинга.
дионица за ауторе и посетиоце фе- почну припреме за четрдесет друго а не користимо је за пловност ни пре- ма. Често има неких догађаја ван ценАнкетирала Мирјана
стивала, коју је водила Јелена Анге- издање за који месец – закључила је ма Београду, ни према Јабуци и Опо- тра, па на тај начин треба да сазнамо
М. М. В. ву. Сви ми углавном идемо на излете шта све можемо да посетимо.
ловски, наставница српског језика, а Јасмина Топић.
Марић Величковић

Дружење с књижевним
стварaоцима

Како се троши буџетски новац
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ОСАМДЕСЕТ ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ЂУРОВИЋ: „АЗОТАРА”
ВОДЕЋА ФИРМА
Успешан почетак
године
У будућности
проширење асортимана

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Дрвенасте
легуминозе
У претходном броју недељника „Панчевац” писали смо
о једној инвазивној, али изузетно корисној вишегодишњој легуминози (махунарки, лептирњачи) багрему, који је већ двеста година саставни део наших равница и
брдско-планинског рељефа.
С тим у вези, поједини читаоци су били заинтересовани
за приказ још неких дрвенастих легуминоза, па ћемо
овом приликом представити поједине из ове групе.
Дрвенасти представници
фамилије Fabaceae потичу
углавном из тропа и суптропа. У тропским областима преовладавају њихови
дрвенасти представници, а
у вантропским регионима
су знатно чешћи представници зељастих врста. Од др-

ном и калемљењем. Погодна је за живе ограде, раст на
осами и мање групе. Младе
махуне ове врсте су јестиве,
а са зрелим семеном се може користити као сточна храна. Постоји и бугарска карагана (Caragana frutex (L.) K.
Koch), украсни грм висок до
три метра, пореклом из југоисточне Европе и западне
Азије.
Друга дрвенаста легуминоза је албиција (Albizia julibrissin Durazz.). То је листопадни грм или стабло,
које може да нарасте до 15
метара. Крошња је разграната и широка, а обликом
подсећа на кишобран. Кора
је танка, сивозеленкаста, релативно глатка. Листови су
наизменични, сложени, дуги 20–45 цм, широки 12–25

На осамдесет петом Међународном пољопривредном сајму, одржаном од 15. до 21. маја у Новом Саду, учествовало је
1.500 излагача из шездесет земаља. Преко сто четрдесет хиљада посетилаца могло је да
види изложбе пољопривредне
механизације, стоке, органских
производа – хране и пића, као
и да се упозна с компанијама
које имају тржишни удео у агробизнису у овом делу Европе.
Вишегодишњи учесник сајма је
и панчевачка „ХИП–Азотара”,
која се ове године представила
својим стандардним програмом
– азотним ђубривом.
– Сајам је испунио наша очекивања. Велики купци који се
налазе на овом тржишту заинтересовани су за преговоре,
а разлог томе је повећана конкуренција на тржишту Србије. Сви траже боље услове, квалитетнију робу, а мислим да
смо свим тим изазовима успели да одговоримо. Досадашњим радом, посебно у овој
години, јасно смо ставили до
знања свима – конкуренцији,
дилерима и продавцима нашег ђубрива – да смо за ово
тржиште ипак водећа фирма.
То показују и наши резултати
у протеклих пет месеци. Успели смо да произведемо пре-

ко двеста хиљада тона комерцијалне робе и да то испоручимо тржишту, где је борба
немилосрдна и сурова – рекао
је Миљан Ђуровић, генерални
директор „ХИП–Азотаре”.
Промоција ђубрива УАН
Он је истакао да је ова компанија ипак на тржишту присутна
педесет година и да је неизбежан фактор који одређује и диктира цене и квалитет минералних ђубрива. „ХИП–Азотара”,
како он објашњава, лако излази на крај с лојалном конкуренцијом, с којом се такмичи
по питању цене и квалитета
производа, али да ипак има
предност због континуитета у
раду и количина робе коју испоручује на тржиште.

– Радимо на томе да проширимо наш асортиман на неке
ствари које би допринеле бољем приносу одређених култура. Покушавамо да на нашем
тржишту промовишемо ђубриво УАН, које је у другим земљама у окружењу један од водећих производа. У наредном
периоду ћемо око 40.000 тона
пласирати на мађарско тржиште – рекао је Ђуровић.
Он је објаснио да им у промоцији овог ђубрива помаже
Институт „Тамиш”, који већ годинама врши огледе на својим
парцелама и те резултате јавно објављује.
– Био бих врло задовољан и
срећан када би наши пољопривредници више обратили

пажњу на УАН и све оно што
могу да добију применом тог
течног вештачког ђубрива у
својој производњи. Трошкови
су мањи, а приноси већи, што
се показало на тим огледним
парцелама. Надамо се да ће
наши пољопривредници прихватити овај производ и да ће
га у будућности примењивати
– нагласио је Ђуровић.
Модернизација фабрике
Према речима директора „ХИП–
Азотаре”, с модернизацијом која
је започета у овој фабрици стигло се до неких двадесет пет посто. Он је нагласио да ће се у наредне три године реализовати и
преосталих седамдесет пет. Укупна инвестиција је 50 милиона
евра.
– Планови су амбициозни, а
цифре у улагањима су велике
и то треба првенствено да донесе велике користи самој „Азотари”. Модернизација треба да
допринесе да производња буде
јефтинија, јер треба да одговори на захтеве конкуренције у
погледу цена. Друго, планирано је повећање капацитета за
50 одсто, а трећа битна ствар
је да ће се рад фабрике ускладити са стандардима Европске
уније. После инвестиција би
све требало да функционише
по еколошким стандардима,
како би фабрика била безбедна и здрава. Нећемо загађивати ни ваздух, ни воду, ни земљиште, а опасан отпад се и
сада лагерује, складишти и уништава по важећим прописима
– закључио је Ђуровић.

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАНЧЕВО

Свечаност поводом јубилеја

венастих легуминоза за континенталну климу, односно
Европу, сем багрема, нема
ниједне друге дрвенасте легуминозе.
Неке од дрвенастих легуминоза су постепено почеле
да се гаје и на нашим просторима и у наредним пасусима навешћемо неке од њих.
Једна таква је сибирска карагана или грашков грм (Caragana arborescens Walker).
Род сибирске карагане обухвата око 55 врста пореклом
из средње и источне Азије.
Лишће јој је, као лишће багрема, парно перасто, а цветови су жути, појединачни
или у штитастим цвастима.
Плод је вишесемена махуна,
која је у многих врста длакава. Сибирска карагана је листопадни грм или мање стабло високо до шест метара.
Потиче из Сибира и Манџурије, где је веома распрострањена, а у Европи се гаји
као украсна биљка. Због дубоког корена употребљава се
као биомелиоратор. Отпорна је на мраз и сушу. Расте
на подзоластим тешким земљиштима, на песковитим
и заслањеним земљиштима.
Добро подноси градске услове и може се наћи у парковима и вртовима. Може се и
орезивати. Дуговечна је и може доживети и преко 70 година. Размножава се семе-

цм, двоструко перасти. Листићи су као одрезани на
једној страни и усмерени у
правцу вршног дела, а на
врху имају бодљицу. При заласку сунца или у раздобљу
кише се погну, а у јесен постану жути. Као што смо навели, листови имају занимљиву особину да се ноћу
скупљају. Има интересантне паперјасте розе мирисне
цветове. Плод је пљосната
махуна дуга 10–20 цм. Пореклом је из суптропског
дела Азије (Кина, Кореја), а
данас је раширена у Јапану
и Северној Америци и сматра се инвазивном. Размножава се семеном, марготирањем крајем пролећа или
полудрвенастим резницама.
Отпорна је на ниске температуре, може се гајити и у
континенталном делу Европе. Одлично подноси наше
услове и спада у медоносне
биљке. Воли сунчане позиције и веома је толерантна
на све врсте земљишта. Може се орезивати. Кратког је
животног века – у свом природном поднебљу у Кини
доживи тек до 45 година.
Млади листови и цветови
су јестиви, могу се припремити кувањем. Листови се
могу користити као чај.
У наредном броју ћемо
навести још неке врсте дрвенастих легуминоза.

Јавно комунално предузеће АТП
Панчево обележило је седамдесет година постојања у среду,
16. маја, пригодном свечаношћу
у Културном центру Панчева.
Присутни су на почетку официјелног дела имали прилику
да погледају филм о историјату и развоју овог предузећа, након чега им се обратио и директор Небојша Гајић. Он је
уручио плакете Миши Марковићу, члану Градског већа задуженом за стамбено-комунална питања, и Тиграну Кишу,
председнику Скупштине града
Панчева. Радници Јасмина Маној ло вић, Ста на Ра ду ло вић,
Марко Бирчанин, Зоран Џогазовић, Драган Коцка, Миладин
Карличић и Зоран Вуколић,
који су у тој фирми запослени
тридесет година, добили су захвалнице. За културно-уметнички програм побринуо се
КУД „Станко Пауновић”.
Аутотранспортно предузеће
је настало 15. маја 1948. годи-

не, када је са десетак људи и
једним аутобусом почео превоз путника на територији града Панчева. Петнаест година
касније почела је изградња аутобуске станице, а 1979. ауто-базе. Веома је битна 1990. година, када је АТП постао јавно
комунално предузеће.

– Наша фирма данас, као и
сва друга транспортна предузећа, има проблем са одливом
возача, који проналазе боље
услове за рад у региону и земљама у окружењу. С друге
стране, велики проблем нам
представљају и законски оквири, који нам намећу одређене

норме за организацију јавног
сектора. То отежава услове пословања, а највише у смислу
запошљавања новог кадра – рекао је Небојша Гајић.
Према речима директора,
циљ овог предузећа је тежња
ка одрживом пословању и задовољавању еколошких норми,
па ће се одређена количина
новца инвестирати у системе
за пречишћавање отпадних вода како би предузеће постало
еколошки прихватљиво.
– Нови аутобуси нису предвиђеним нашим планом за ову
годину, али у сваком случају у
наредном периоду ћемо преговарати са оснивачем и потенцијалним приватним партнерима о могућностима за обнављање возног парка – закључио је Гајић.
У фоајеу Културног центра
за ову прилику постављена је
изложба фотографија посвећена јубилеју панчевачког транспортног предузећа.

ЦЕРТИФИКОВАНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Јавни позив за обуку
У оквиру пилот-пројекта „Обука и цертификација консултаната за дигиталну трансформацију”, Центар за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије, у сарадњи са организацијама GIZ и WKO, упућује јавни позив за обуке за цертификованог консултанта за дигитализацију. Позив се односи
на све пословне консултанте који својим знањем и радом могу
да постану партнери српској
привреди у процесу трансформације пословања у условима
дигиталне револуције.
Обука обухвата два модула.
Први модул 1.0 је општи и намењен је свим полазницима, као

обука за израду дигиталне мапе
пута, док је други специфичан
и односи се на два подмодула:
2.1 „IT for Business” (пословни
модели и процеси), као и 2.2
„IT for Creativity and Communication” (Е-комерц и друштвене
мреже). Полазници се при аплицирању опредељују за један од
два понуђена подмодула и стичу услове за цертификацију у
зависности од тог избора.
Након завршене обуке полазници који задовоље тражене
критеријуме имаће могућност
да постану цертификовани консултанти за дигитализацију. Овај
цертификат додељује INCITE
(аустријска академија квали-

тета Удружења за пословни консалтинг и информационе технологије – UBIT), овлашћен да
издаје цертификате пружаоцима IT услуга и пословним консултантима с релевантним искуством, знањем и вештинама
у области дигитализације.
Обука ће се одвијати у Привредној комори Србије у Београду, а траје четири дана (од
22. до 25. јуна). Учешће на обуци и цертификација у оквиру
пилот-пројекта бесплатни су за
све полазнике који испуне тражене критеријуме. Целокупна
обука и цертификација имају
међународни карактер и одвијаће се на енглеском језику, те

је стога један од предуслова висок ниво знања енглеског језика. Остале захтеве, документацију, као и критеријуме за избор кандидата полазник може
преузети на линку www.pks.rs/digitalizacija. Попуњену апликацију и тражена документа, као
и евентуална питања треба доставити на имејл digitalnikonsultanti@pks.rs. Позив је отворен од 14. маја до 4. јуна.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТИ ПРЕСТИЖНЕ НАГРАДЕ „YOUTH HEROES”

ТРЕЋИ ПУТ ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА
НАЈТАЛЕНТОВАНИЈИМ ПОЈЕДИНЦИМА
Циљ конкурса био је
да се млади хероји у
Србији извуку из
анонимности
У Истраживачкој станици Петница прошлог петка, 18. маја,
уручена су признања победницима трећег конкурса „Youth
Heroes”, који је реализовала
EXIT фондација у сарадњи с
Нафтном индустријом Србије,
а уз подршку Радио-телевизије
Србије, компаније „Ringier Axel
Springer”, HR центра Београд
и издавачке куће „Вулкан”. Међу овогодишњим лауреатима
је и наш суграђанин Стефан
Шушњар, вишеструки државни првак у физици.
Циљ конкурса био је да се
млади хероји у Србији извуку
из анонимности, представе јавности и промовишу како би постали инспирација, понос и
узор за целе генерације. Одабрано је петнаест младих хероја из укупно четири области:
образовања/науке, предузетништва / креативних индустрија,
културе/уметности и друштвеног активизма и сви они су добили признање за свој изузетан допринос друштву, улазнице за фестивале EXIT и „Sea
Dance”, могућност да похађају
курсеве за лични развој у HR
центру и поклон-пакет издавачке куће „Вулкан”, док су прваци у својим областима награђени са по 100.000 динара.
Сви победници овогодишњег
конкурса добиће заслужени медијски простор, а биће промовисани и кроз EXIT платформу, с циљем да се друштву пруже позитивни узори који ће бити инспирација младим људима, али и целокупној јавности.
Мотивисани и успешни
Према речима председник УО
EXIT фондације Ивана Петровића, садашњост и будућност
друштва умногоме зависе од
нашег односа према најбољим
младим људима у земљи. Како
је рекао у свом поздравном говору, заједничка акција представља подршку и указивање
јавности на све оне који се неуморно труде да унапреде себе
и своје окружење и да кроз свој
успех пошаљу поруку свима да
је све могуће. Посебно му при-
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ја то што је додела признања
„Youth Heroes” трећој генерацији добитника уприличена у
Петници, највећем расаднику
младих талената у региону. С
друге стране, Снежана Лакићевић, саветница заменика генералног директора и директора Функције за спољне везе,
односе са државним органима
и пи-ар Нафтне Индустрије Србије, истакла је да су млади
потенцијал, стожер друштва и
кључ напретка заједнице:
– Али уколико су они уједно
исправан пример и неопходан
водич својој генерацији, онда
су они истински хероји, на њих
треба да се угледамо, њих треба да подржимо, њима да се
поносимо. Млади људи које данас овде видимо су наша „Будућност на делу” и у потпуности осликавају овај слоган наше компаније.
Младе хероје и медије поздравио је и домаћин Никола
Божић, програмски директор
Истраживачке станице Петница, који је у свом обраћању званицама истакао да је веома важно да успешне младе људе
друштво препозна и самим тим
награди, јер је за њих то подстицај за даљи рад и потврда
да иду у добром смеру. Напо-

менуо је да је управо подршка
младима, док се развијају, много важнија него старијима, који су већ формирани као особе
и добри стручњаци, и указао
да Петница, као институција,
управо то ради са свим оним
младим људима који су мотивисани да се баве науком.
Они су понос нације
Најбољим студентима у области образовања и науке уручене су награде, и то прва награда Вуку Радовићу, олимпијцу у
области астрономије и физике,
друга Панчевцу Стефану Шушњару, а трећа награда Андреју Кукурзару, студенту прве године факултета, који постиже
изврсне резултате на међународним олимпијадама из хемије. Награде су добили и дипломци у истој категорији, и то: првопласирани Филип Бошковић,
добитник најпрестижније студентске награде на свету за достигнућа у молекуларној биологији, Вања Шарковић, докторанд астрономије Универзитета у Лајдену, као и Андреа Николић, награђивана студенткиња права, која ће школовање
наставити на Кембриџу.
Прву награду у области друштвеног активизма добила је
Милица Кнежевић, која разли-

читим акцијама подстиче и мења окружење за себе и за друге
особе са инвалидитетом, другу
Тамара Којић, иницијаторка пројеката „Километар косе” и „Рок
камп за девојчице”, док је трећу
награду добио Марко Јозић, један од оснивача удружења „Ново културно насеље”. Млади хероји предузетништва су Бранислав Јовановић, оснивач бренда домаћих сухомеснатих производа „But & Co”, Владимир
Станковић, оснивач платформе
„Pet Guards”, првог пројекта на
Балкану намењеног чувању кућних љубимаца, и Игор Граић,
који је направио прву „друштвену мрежу за љубав” на свету.
Награде за културу и уметност припале су Андреју Јосифовском, који промовише уличну уметност и муралима улепшава градове у Србији, Уни
Станић, студенткињи мастерстудија виолине у Бечу, и Стефану Жарићу, награђиваном
историчару уметности, који се
бави проучавањем модног наслеђа Србије. Специјално признање „Youth Heroes” додељено је Математичкој гимназији
у Београду, чији ђаци деценијама постижу сјајне резултате
у области математике, природних наука и информатике.

ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБРАЗОВАЊУ

„Теслина школа”
за пример
Твининг конференција „Empowering Е-Тwinning Schools:
Leading, Learning, Sharing”
одржана је од 14. до 16. маја
у Риму, а на њој је учествовало пре ко 250 ди рек то ра,
стручних сарадника и настав-

говорност и на који начин
треба да пруже подршку настав ни ци ма у обра зов ним
установама. Учесници су у закључку конференције истакли да успех школа односно
ученика зависи директно од

ника из свих европских држава. „Е-Твининг” је највећа
онлајн платформа за сарадњу и спровођење заједничких
ме ђу на род них про је ка та у
образовању, коју подржава
Европска комисија. Никола
Ћурчин, директор Електротехничке школе „Никола Тесла”, представљао је Србију
на тој конференцији. Када је
реч о Србији, ова панчевачка
средња стручна школа остварила је најбољи резултат у
имплементацији ове популарне образовне платформе, тако да „Теслина школа”, од
средине маја, има и „Е-Твининг” ознаку квалитета.
Кључна тема стручног скупа била је како руководиоци
у школама треба да деле од-

сагледавања и неговања иницијатива наставника као главних носилаца позитивних промена у образовању. Једна од
тема била је и коришћење и
уређење простора школа (сала, учи о ни ца, би бли о те ка,
простора за опуштање ученика), али тако да се ученици у
њима осећају пријатно и стимулативно. Све ово је илустро ва но ве ли ким бро јем
успешних примера из данских и италијанских образовних установа.
Ове ино ва ци је ди рек тор
ЕТШ „Никола Тесла” представиће у септембру на наци о нал ној кон фе рен ци ји
„Унапређивање наставе употребом информационо-комуникационих технологија”.

ГОДИШЊА ПРИРЕДБА ВРТИЋА „СЛАВУЈ”

Пут око света

ОДРЖАНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Очишћен тамишки кеј
У заједничкој волонтерској и
еколошкој акцији НИС-а и Града Панчева која је спроведена
у петак, 18. маја, на кеју код
Тамиша, учествовало је 80 радника Рафинерије нафте Панчево, затим ученици средњих
школа и кајакашког клуба из
Панчева, као и запослени у
пан че вач ким ко му нал ним
предузећима. Заједничком акцијом на делу кеја код Улице
Милорада Бате Михаиловића,
преко пута Црвеног магацина,
уређене су зелене површине и
стазе, сакупљен је отпад и офарбане су клупе, тако да житељи
Панчева и њихови гости могу
да уживају у уређеној обали и
парковима у овом делу кеја на
Тамишу. Акцију су подржали
Градска управа, ЈКП „Зеленило” и ЈКП „Хигијена”, а тим
поводом волонтере је поздравио заменик градоначелника
Панчева Предраг Живковић:
– Као вашем суграђанину,
веома ми је драго што заједничким снагама и акцијом можемо нешто лепо и корисно да
учинимо за наш град. Важна је
воља, а рад на терену и уређењу даће резултате и биће и те

како видљив. Желим да захвалим компанији НИС, која и
овим примером показује велики степен друштвене одговорности и бриге за заједницу у
којој послује и у којој сви ми
живимо и радимо. Овом радном акцијом учинићемо део
кеја на реци Тамиш пријатнијим за шетњу, уживање, али и
рекреацију. Посебно бих по-

здра вио нај мла ђе уче сни ке
акције, јер је врло важно да
управо код младих пробудимо свест о значају чисте и еколошки здраве средине.
Када је реч о самој акцији,
она представља наставак традиционалне еколошке и волонтерске акције коју запослени у
Рафинерији нафте у Панчеву
организују већ низ година и

она се до сада спроводила у
кругу Рафинерије сваког пролећа, с циљем да запослени
уреде своје окружење.
– Улагање у заштиту животне средине део је нашег стратешког опредељења, а доказ за
то су константна улагања у модернизацију и примену нових,
чистијих технологија у Рафинерији нафте Панчево. Тако је
и ова волонтерска акција одраз корпоративне културе наше компаније, као и добре сарад ње с Гра дом Пан че вом,
усмерене ка чистијем и уређенијем граду. Уверени смо да
ће уређење заједничког простора у коме живимо постати
наша традиција, на задовољство свих Панчеваца – истакао
је Владимир Гагић, директор
НИС-овог Блока Прерада.
Сваке године НИС традиционално организује еколошку
акцију у Рафинерији нафте
Панчево под називом „Суботњик”, у оквиру које запослени
уређују своје радно окружење,
а ове године је, по одлуци менаџмента, активност проширена ван круга панчевачког рафинеријског постројења.

Малишани из вртића „Славуј”
одушевили су госте годишње
приредбе одржане у Културном центру у петак, 18. маја.
Сваке године запослени у тој
установи „Дечје радости” организују манифестацију на
којој деца исказују свој раскошан таленат. Тема овогодишње свечаности биле су
игре света, па су тако дечаци
и девојчице (узраста од две
до шест година), костимирани у складу са земљом коју
су представљали, уз живописне ритмове играли и певали, на радост својих родитеља, бака, дека и других посетилаца.
Тема приредбе била је „Са
децом око света”, па су тако
малишани дочарали плес лавова из афричких савана, као

и Кинеза, Енглеза, каубоја...
Шарене лепезе, нашминкана
лица, балске хаљине, траперице, ритмови бубњева, српског кола, кантри музике и
валцера смењивали су се на
позорници као на филмској
траци. Жагор, смех, па чак и
сузе, само су још више појачавали атмосферу у Културном центру, да би тачка усијања уследила када се на бини појавио Кики Лесендрић
и заједно с малишанима отпевао песму „Свет је леп када сањамо”.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Право првенства

Пише:
др Мирослав Тепшић
Квалитетнијем односу изабраног лекара и пацијента несумњиво су допринеле новине у прописивању хроничне
терапије и заказивању прегледа преко националног колцентра. Ипак, недоумице и неспоразуми постоје и даље када су у питању амбулантни
прегледи у општој медицини.
Подсећамо да је Министарство здравља дало јасно тумачење заказивања прегледа преко кол-центра као само једног од начина заказивања. Пацијенти такође имају право да
преглед закажу доласком у
своју амбуланту и позивањем
телефонског броја амбуланте.
Још више недоумица изазива тумачење хитности у медицини и начин поступања с
таквим пацијентима. Веома
је важно да се дефинишу стања код којих би одлагање
пријема могло довести до погоршања здравља и животне
угрожености. За таква стања
свако упућивање пацијента
изабраном лекару у термин
када тај лекар ради, представља професионалну грешку и може имати негативне последице по пацијента и
здравственог радника. С друге стране, јасно дефинисање
хитних стања спречава некритичко понашање неких
пацијената који по сваку цену желе преглед, не обазирући се како на права дру-

гих пацијената, тако ни на
права здравствених радника.
Процедуре за пријем хитних стања донекле се разликују од службе до службе.
Ипак, први ред хитности представља виталну угроженост
пацијента, када је неопходна
стручна медицинска помоћ у
најкраћем року. Престанак
дисања, престанак рада срца,
губитак свести, алергијски анафилактички шок, масивна крварења из спољашњих отвора, акутни бол у грудима или
акутни неправилан рад срца
разлози су за хитну интервенцију дежурног доктора.
Други ред хитности подразумева обавезу сестре која обавља тријажу да спроведе пацијента до изабраног лекара или
лекара из исте амбуланте како
би му се убрзо указала медицинска помоћ. То су стања изненадног и јаког бола у грудима, изненадног и јаког бола у
стомаку, акутна компликација
шећерне болести, нагло настала слабост једне стране тела,
конфузија, тешкоће у говору,
епилептични напад код пацијената који болују од епилепсије, астматични напад, хипертензивна криза, јака и изненадна главобоља с повраћањем,
болови везани за малигне болести, мање повреде.
Трећи ред хитности се односи на пацијенте с погоршањем основне хроничне болести и на оне са акутним обољењима која не доводе до угрожавања живота. У питању су
хипертензије без знакова компликација, бол у стомаку познате етиологије (бубрежна,
жучна колика), бол у грудима
који није срчаног порекла, повишена температура, кашаљ,
повраћање и пролив, ишијас,
реуматске тегобе и друга стања која захтевају хитни пријем. Пацијенти трећег рада
хитности прегледају се после
заказаних пацијената и хитних стања из првог и другог
реда хитности.

OБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МЕЛАНОМА

КОЖА ПАМТИ И НЕ ОПРАШТА
У Јужнобанатском
округу годишње
оболи просечно 25, а
умре 10 особа
Чувајте се штетног
зрачења
Информисање јавности о томе
колико је важна адекватна заштита од природног и вештачког ултравиолетног (УВ) зрачења, а пре свега од оног у соларијумима, било је циљ кампање „Еуромеланом”, која је,
поводом Дана борбе против рака коже, реализована у Србији
у понедељак, 21. маја.
Иако на нашим просторима
људи углавном верују да је таман тен симбол атрактивности и доброг здравља, чињеница је да таква пребојеност
коже заправо представља знак
њеног оштећења. Излагање сунцу, било оно дуготрајно или
пак краткотрајно, али неумерено и интензивно (као што је
то случај током летовања, када не изостају ни опекотине,
поготово код деце), често може изазвати негативне ефекте,
који представљају главни фактор ризика за настајање меланома, али и немеланомских
карцинома коже.
Учесталост тумора коже, а
међу њима и меланома, у последњих тридесет година расте свуда у свету, па упозорења
стручњака да се јаког сунца
треба клонити не би требало
доживљавати као празне приче и прилазити им са ставом:
„Неће баш мене”, како то наш
народ обично чини о којој год
да је опасности по здравље реч.
На удару и млади
Процењује се да у свету годишње чак око 232.000 људи оболи од меланома, а 55.000 особа
умре од овог малигног тумора.
У Србији се сваке године открије око 650 оболелих од меланома, док приближно 300 људи умре од овог најсмртоноснијег рака коже. Застрашујућа је

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Заблистајте
у матурској ноћи

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Прославе матурских вечери
су већ почеле. Подједнак жар
прати сређивање и улепшавање за мале, велике и сениорске матуре. Ево неколико
савета који ће вам помоћи
да заблистате на прослави.
Шминка и фризура треба
да одговарају хаљини коју ћете носити, али још више вашој личности. Важно је да
изаберете изглед који ћете
лако моћи да одржавате током вечери, без честих одлазака у тоалет на поправку, и
који ће истицати оно што је
на вашем лицу најлепше.
Ако желите дуготрајну и
чврсту фризуру, најбоље је да
вече пре матуре оперете косу сами код куће. Сутрадан
је фризеру лакше да обузда
косу да не „лети” као када је
свеже исфенирана. Самим

тим може и чвршће да је затегне како бисте могли целе
вечери несметано да играте
непромењене фризуре.
Пре одласка у салон на
шминкање требало би да се
умијете и ставите одговарајућу крему за лице. На доброј и одговарајућој подлози
тешка шминка ће вам више
пријати и дуже стајати. Ако
се током вечери ознојите, само благо утапкајте папирном
марамицом вишак масноће.
Такође, можете понети термалну воду у спреју и благо
попрскати лице како би се
освежило. Важно је и да покушате да се држите одређених правила. Као прво, одлучите се да ли ћете акценат
ставити на очи или усне, јер
не би требало да вам и једно
и друго буде истакнуто. Ако
се одлучите за очи, било би
одлично да ставите једнократне вештачке трепавице
или још боље свилене, које
ћете носити минимум месец
дана. Избегавајте боје које
вам не стоје и ако се шминкате саме, било би добро да
неколико дана пре матуре
испробате шминку и комплетан изглед.
Понесите и резервне, већ
ношене ципеле, јер ниједан
савршени аутфит не може заменити играње до зоре у удобној обући.

Петак, 25. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕСТ ИЗ ЗАВОДА

Забрањено сунчање од 10 до 16 сати
чињеница да међу младима уз- чешће се јавља код људи ста- пуног излечења код 90–95% параста од 15 до 29 година у про- рости од 40 до 60 година, а вр- цијената.
секу годишње четири мушкар- ло ретко у детињству. МелаДа бисмо се заштитили од
ца и шест жена оболи, а три ном може да се појави било ове болести, стручњаци препомушкарца и једна жена наве- где на кожи. Код жена се нај- ручују да пре свега упознамо
деног узраста изгубе битку са чешће појављује на ногама, а свој тип коже, те да избегаваовом опаком болешћу.
код мушкараца на трупу, нај- мо прекомеран боравак на сунНа основу података Регистра чешће на леђима. Код пације- цу, посебно у најтоплијем делу
за рак Завода за јавно здравља ната који су хронично изложе- дана (од 10 до 16 сати). ПоПан че во, у Ју жно ба нат ском ни дуготрајном деловању сун- требно је и да носимо заштитокругу годишње од меланома ца током живота, као што су ну одећу и наочари за сунце са
оболи 25, а умре у просеку 10 на пример земљорадници, ме- УВА и УВБ филтером, да коособа. У последњих пет година ланом се најчешће јавља на ристимо креме са заштитним
у нашем округу су нешто че- глави, ушима, лицу и врату. фактором 30 и вишим, те да
шће оболевале жене него му- Меланоми који се појављују на редовно идемо на прегледе кошкарци, а смртни исходи су се трупу имају лошију прогнозу же код дерматолога. Овом спечешће бележили код мушка- од оних на екстремитетима, цијалисти треба да се јаве сви
они који примете неку сумњираца него код жена.
глави и врату.
ву промену на кожи. Лечење
Меланом је малигни тумор Најагресивнији
не треба одлагати, јер се појекоји настаје од пигментних ћеи најсмртоноснији
лија коже, меланоцита. Може У Заводу за јавно здравље ис- дине врсте рака коже, као што
се јавити у сваком узрасту. Нај- тичу да је меланом најагресив- је управо меланом, брзо шире,
што доводи до компликација,
нији од свих тумора коже јер а некада чак и до смрти.
врло брзо метастазира и захваЛето је пред нама, па није згоЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
та друге органе. Међутим, ње- рег да се баш сада присетимо
гово рано откривање и право- ових савета, али и да их примевремено хируршко лечење у нимо, јер нам кожа ништа неће
раном стадијуму доводи до пот- заборавити нити опростити.

Представили се на
Европском конгресу
Панчевачки Завод за јавно здравље на челу са др Јеленом Минић Васић, специјалистом микробиологије с паразитологијом, представио се на двадесет
осмом Европском конгресу клиничких микробиолога и инфектолога (ECCMID), одржаном од
21. до 24. априла у Мадриду.
Овај конгрес представља најзначајнији стручни скуп на коме се говори о заразним болестима, контроли инфекција и
клиничкој микробиологији. Научни програм манифестације
обухвата едукације кроз пре-

зентовала је присутнима број
позитивних резултата међу тестираним женама које су у репродуктивном периоду живота, као и расподелу према разлогу посете лекару и према годинама пацијенткиња. У склопу предавања представљена је
и антибиотска осетљивост изолованих сојева. Рад је наишао
на велико интересовање учесника, који су бројним питањима и дискусијом указали на
сличности и разлике у раду и
интерпретацији добијених резултата у својим земљама. Они

давања, радионице, усмене и
постер презентације.
Кроз рад „Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum
in Women of Reproductive Age”
др Јелена Минић Васић пре-

су, такође, изразили жељу за
будућом сарадњом и показали
су иницијативу за остваривање контакта с микробиолошком
лабораторијом Завода за јавно
здравље.
Конгрес је, иначе, посетило
преко 12.500 специјалиста из
око 130 земаља, а стручњаци
из панчевачког завода поносни
су на чињеницу да је рад њихове установе наишао на уважавање колега из читаве Европе.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Овсени кексићи с
комадићима чоколаде
Сви волимо овсене кексиће и на
интернету постоји хрпа рецепата
за њихово прављење, али ова
верзија се посебно издваја: кекс
ће бити готов за тили час, а од
ове мере добићете два пуна плеха укусних залогајчића.
Састојци: 100 грама маслаца,
100 грама жутог шећера, кесица
ванилин-шећера, једно јаје, 100 грама брашна, пола кафене кашичице соде бикарбоне, наврх ножа прашка за пециво, 50 грама овсених (зобених) пахуљица и 100–150 грама сецкане чоколаде.
Припрема: Умутити пенасто маслац са шећером, додати јаје и
брашно помешано са содом бикарбоном и прашком за пециво. Све
лепо изједначити па додати овсене пахуљице и чоколаду исецкану
на комадиће. Измешати и оставити 15–20 минута у фрижидеру да
би се смеса лакше обликовала.
Од ове смесе правити куглице величине лешника и ређати на плех
преко масног папира. Пазити да размак буде довољно велики, јер
ће се кексићи раширити приликом печења.
Пећи 10–15 минута у рерни претходно загрејаној на 180 степени.
Кад их извадите из рерне, сачекајте да се мало прохладе у плеху па
их тек онда пребаците на тањир... Пријатно грицкање!
Напомена: можете додати и мало сувих брусница у основну смесу, па ћете тако добити сасвим нови укус кексића.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу „La
cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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УСПЕЛА РАДНА АКЦИЈА НА СТРЕЛИШТУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

САМИ ПРЕУРЕДИЛИ
ПРИЛАЗЕ ЗГРАДИ
Станарима помагале
и њихове комшије

„Магбет”
Јуа Несбеа
направили чисту и окречену
просторију за бицикле.
– Раније смо неколико пута покушавали да обезбедимо помоћ бивше Дирекције
за изградњу и уређење града, али се они нису одазвали. За то смо од лу чи ли да
сами узмемо ствари у своје
руке. Најлепша награда за
ово што смо урадили, јесу
похвале других и њихови позитивни коментари. За кратко време добили смо преко
500 лајкова у групи „Панчевке и Панчевци на Фејсу”
и че стит ки за ак ци ју ко ју
смо по кре ну ли. Хте ла бих
да ка жем и то да је ово
успех свих нас и да не само
да су сви станари учествовали већ су пристали и да
допринесу прикупљању новца који нам је био потребан
за акцију – изјавила је Радица Милошевић.
Она је додала да станари
зграде у којој живи, очекују
помоћ „Зеленила” и предложила да им то јавно предузеће обезбеди саднице и цвеће, које би сами засадили.
Рекла је и да је током радне
акције чула од станара оближњих зграда који су им пома га ли да су не за до вољ ни
радом принудних управника. Сваког месеца им плаћају по 900 динара, а заузврат
нису добили ништа.
М. Глигорић

Сви учествовали у
послу
Наши суграђани који живе у
Улици Михајла Петровића Аласа 2 на Стрелишту доказали су
да није тачно да станари стамбених зграда не комуницирају, да се не познају међусобно
и да нису заинтересовани да
учествују у решавању заједничких проблема.
Предвођени управницом њихове зграде Радицом Милошевић, која већ две године бесплатно обавља тај посао, они
су самоиницијативно организовали радну акцију током које су преуредили земљане површине испред зграде, оградили их и на њима засадили
мало цвећа. Да њихова слога
и жеља да сами учине нешто
позитивно за место где живе
нису остали без одјека, сведочи и то што су се позиву да
учествују у њиховој акцији одазвале и комшије из околних
зграда.
Станарима из Михајла Петровића Аласа ово није био први пут да сами улепшавају своју околину. До сада су бетонирали прилаз згради, поставили
приступну рампу за инвалиде,
окречили фасаду и унутрашњост
зграде и од запуштеног места

ОДРЖАН „CANDLELIGHT MEMORIAL”

Сећање на преминуле од сиде
Међународни дан сећања на
преминуле од сиде („The International AIDS Candlelight
Memorial”) обележава се широм света сваке године и увек
у трећој недељи маја. Ове године меморијал је одржан у
недељу, 20. маја, а кампањи се,
као и увек до сада, придружио
Креативни центар за борбу против сиде КОМПАС.
Тако су у недељу у поподневним и вечерњим сатима сви
наши суграђани и суграђанке
имали прилику да у кругу у

Градском парку упале свећу за
преминуле од сиде или да оставе поруку подршке онима који
су заражени ХИВ-ом.
„AIDS Candlelight Memorial”
обележава се од 1983. године с
циљем подизања свести о овој
болести, буђења солидарности
и спречавања дискриминације
оболелих. У кампањи данас
учествује преко 1.200 организација из 115 земаља. У свету
је тренутно око 37 милиона
људи заражено ХИВ-ом.
Д. К.

У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ У ТОКУ ПРЕВЕНТИВНА АКЦИЈА МУП-а

Циљ – безбедност матураната
Министарство унутрашњих послова ових дана у Панчеву и другим градовима широм Србије
реализује превентивну кампању
„Матура 2018”, с циљем спречавања инцидената током матурских прослава и саобраћајних
несрећа које изазивају или у њима учествују матуранти.
Да би се то остварило, припадници полиције ових дана
држе предавања ученицима завршних разреда средњих школа на којима им говоре о штетности конзумирања алкохола
и дроге, апелују на њих да не
долазе на матурске свечаности

аутомобилима и скрећу им пажњу да, ако то ипак раде, морају да се придржавају саобраћајних прописа.
У реализацију акције „Матура”, поред МУП-а, укључени
су и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја,
правосуђе, социјалне и здравствене установе и локалне самоуправе.
Ради што веће безбедности
матураната полиција је појачала контроле саобраћаја у близини средњих школа и угоститељских објеката у којима се
организују матурска славља.

Контроле саобраћаја су циљане, јер су током њих млади возачи на мети саобраћајаца. Они
прате има ли међу њима оних
који возе под дејством алкохола, током вожње разговарају
мобилним телефоном, не везују појасеве, крше пропис о
забрани учествовања у саобраћају возачима почетницима у
периоду од 23 сата па до 6 сати ујутру итд.
У оквиру кампање „Матура
2018” Министарство унутрашњих послова је недавно снимило два спота у којима учествује више познатих лично-

сти. Они апелују на младе да
воде рачуна о свом понашању
и да не изазивају инциденте. У
спотовима се чује и коментар
да је већина младих који су се
проблематично понашали током контакта с полицијом имала исти први захтев – да позове родитеље.
Превентивна акција „Матура 2018” на територији читаве
државе спроводи се другу годину заредом и до сада је имала добре резултате. Није било
инцидената и саобраћајних удеса у којима су учествовали матуранти.
М. Г.

Смештен у оронули, кишни
индустријски град седамдесетих година прошлог века,
„Магбет” Јуа Несбеа прати
борбу полиције да реши упоран проблем с прометом наркотицима. Корумпирани шеф
полиције, који је индустријски град одвукао у мочвару
криминала и хаоса, коначно
је мртав. То буди наду код
грађана, али покреће и нову
борбу за превласт. Тржиште
дроге контролишу двојица
нарко-босова, од којих један
– врсни манипулатор по имену Хеката – има везе у самом врху градске власти и
намерава да их искористи за
своје циљеве.
Хекатин наум се заснива
на томе да искористи упорног, лукавог и манипулаторног Маг бе та, за по вед ни ка
специјалне јединице склоног
насилним епизодама и параноји. За то време Лејди,

ути цај на вла сни ца јед ног
градског казина и Магбетова љубавница, кује амбициозне и убилачке планове. Магбет тако покреће причу о љубави и кајању, политичкој
амбицији и похлепи која испитује најмрачније кутке људске природе и тежње злочиначког ума, причу која се чита у даху.

Два читаоца који до среде, 30. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Које Шекспирово дело је на вас оставило најјачи утисак?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Магбет” Јуа Несбеа. 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

„Небо припада нама”
Лукa Олнатa
Роб Коутс верује да је добио
на лутрији живота. Има Ану,
невероватну супругу, а највредније од свега је Џек, њихов син, који сваки дан претвара у изванредну авантуру. У ствари, тако је било пре
него што је Ана постала уверена да нешто није у реду са
Џеком. Њихов савршени мали свет тада почиње да се
руши: Ана и Роб су растрзани између емоција и сурове
реалности и међу њима се
ствара наизглед непремостиви јаз. Роб се повлачи у себе
и једину утеху проналази у
фотографисању места која је
посетио са сином, надајући
се да ће успомене на срећне
тренутке донети помирење и

опроштај. И баш када се чини да је сва нада изгубљена,
схватиће да чак и сломљено
срце може да научи поново
да куца.

Два читаоца који до среде, 30. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Да ли верујете у другу шансу у љубави?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Небо припада нама” Лукa Олнатa.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пољубац за памћење
У прошлом броју нашег листа питали смо вас због ког
краја највише жалите у животу. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Све што је лепо има крај” Евите Греко за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Батина има два краја, а
ја бескрајно жалим што имам
ту срећу да обично извучем
дебљи крај исте.” 062/1656...
„Јој, кад сам била мала,
било ми је жао због краја
омиљене серије ’Касандра’.
Жалила је цела Србија тада,
хе-хе.” 064/3127...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање који пољубац је на њих
оставио најјачи утисак. Они
ће освојити по један примерак књиге „Последњи пољубац” Лорелин Пејџ.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Пољубац после кога сам
ставио прст на чело и озбиљно се уозбиљио. Уз тај пољубац супруга ме је обрадовала вешћу да ћемо постати
родитељи.” 068/4015...
„Онај од кога сам добила
мононуклеозу.” 064/2009...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ ОТКРИЋЕ ПАНЧЕВАЧКЕ
ПОЛИЦИЈЕ

Мајка и ћерка
препродавале дрогу

Петак, 25. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ ЈОШ АКТУЕЛАН

ПОСАО ТАКСИСТА И ДАЉЕ РИЗИЧАН
Нападали их ножем,
пуцали у њих, а
једног возили
у гепеку
У неке улице не иду,
нарочито ноћу

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву запленили су више од
осам килограма марихуане
и ухапсили Љ. Б. (1976) и К.
М. (1999) због по сто ја ња
основа сумње да су починиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
У претресу куће у којој живе Љ. Б. и њена ћерка К. М.

полиција је пронашла седам
килограма и 518 грама марихуане, 200 грама амфетамина и вагицу за прецизно мерење, а у њиховом „мерцедесу” још 515 грама марихуане.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, осумњиченима је најпре одређено задржавање до 48 сати, а
потом су уз кривичну пријаву приведене тужиоцу.

IN ME MO RI AM

Павле Орлов

Иако посао таксисте многима
изгледа као добра прилика да
се без много труда заради много новца, није тако, јер је он и
даље ризичан. У нашем граду
дуго није било инцидената попут прошлонедељног у Нишу,
када су три младића отела, претукла и опљачкала једног тамошњег таксисту, али је пре више
месеци било сличних догађаја.
– У једног колегу су пре око
годину дана пуцали у аутомобилу док је возио муштерије.
Сва срећа па га је метак промашио, иначе је питање шта би
било. Постоје одређене улице у
граду које избегавамо, јер су
нам раније из њих упућивани
лажни позиви. Када су наше колеге одлазиле тамо, није било
никог. У те улице не идемо ни
због страха за безбедност, јер је
у њима било иницидената, нарочито ноћу – изјавио је један
панчевачки таксиста који је затражио да остане анониман.
Његов колега који вози за
другу фирму рекао је да до сада није имао већих проблема с
муштеријама, али да му се у
последње време све чешће дешава да вози млађе људе који
позову такси, уђу у возило, а
када стигну до одредишта, почну да му се правдају да не могу
да плате јер немају новца. Он
је додао да је нашао начин да с
таквима изађе на крај.

– У тим случајевима им кажем: у реду, ако немаш да платиш, дај мобилни; остаће код
мене док ми не донесеш паре,
а чим то урадиш, одмах ти га
враћам. Захваљујући томе до
сада су ми платили сви који су
покушали да се извуку на тај
начин – истакао је он.
Мишљење ових возача дели
и једна наша суграђанка која
такође ради у једном градском
такси превознику. Она је рекла да су и њој познати инциденти у којима су жртве били
таксисти.
– У скорије време није било
таквих догађаја, али је раније
било свега. Један наш возач је

опљачкан, а другог су уболи у
ногу и повредили ножем. Имали смо и случај да је неколико људи напало и отело једног
нашег колегу, а потом су га
возили у гепеку. Посао таксиста није нимало наиван, јер
они не могу знати ко ће им
ући у ау то мо бил. Због то га
скрећемо пажњу нашим возачима да се никад не расправљају с путницима у случају
неког инцидента и да их пусте. Ко зна шта они носе са
собом и да ли су наоружани.
Боље је не изазивати судбину
него ризиковати због неколико стотина динара – изјавила
је она.

Одговарајући на новинарско
питање како коментарише податак да се таксисти боје да возе до неких панчевачких улица
због страха за сопствену безбедност, она је рекла да не би да
говори о томе, јер „свуда има
лоших, али и добрих људи”. Међутим, додала је да је њеним
колегама много већи проблем
то што је асфалт у неким улицама у нашем граду у више него лошем стању, па не воле да
возе до њих да не би уништавали гуме и аутомобиле. Најбољи
примери су, према њеним речима, улице Братства–јединства,
Добровољачка, Синђелићева и
бројне улице у насељу Миса.

(1953–2018)
НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ
Другог маја 2018. године опростили смо се од нашег друга, колеге, мужа, брата, стрица, ујака,
Панчевца и интернационалног шаховског мајстора Павла Орлова.
Родио се у Ваљеву 1953. године, али је од 1954. живео у Панчеву, где је завршио
основну и средњу школу. После одслужења војног рока
запослио се у „Луци Дунав”. Овај посао је убрзо напустио и завршио Факултет политичких наука у Београду.
Од тада је почео да ради у средњим школама у Панчеву
као професор марксизма.
Био је веома успешан у свом послу, због чега је био
предложен за наставак каријере у дипломатији, али му
то није постало занимање. Говорио је енглески језик и
служио се руским, француским и немачким језиком.
Током бурних деведесетих година једно време је био
директор Радио-телевизије Панчево. После тога се запослио у Црвеном крсту у Панчеву, где је радио до краја живота.
Од ране младости посветио се шаху. Био је првак
Панчева, Београда, Војводине, Југославије и учествовао
на многим турнирима у земљи и свету.
Паја, како су Павла звали његови пријатељи, био је један од петорице интернационалних шаховских мајстора које овај град има. Био је први од њих који је освојио
ту високу шаховску титулу још пре четрдесет година.
Мање је познато да се Паја још за живота уписао међу
шаховске бесмртнике. Наиме, крајем прошлог века у
Русији је објављена књига најлепших шаховских партија одиграних од 1876. до 1995. године, с предговором
тадашњег светског шампиона Гарија Каспарова.
У тој књизи се налази и једна Пајина бриљантна партија из 1984. године, одиграна на турниру у Андори, када је великом игром, као црни, потукао познатог шпанског велемајстора Изету.
Павле потиче из познате племићке породице руских
емиграната, Орлова. Деда му је био генерал Павел, који
је погинуо 1915. године на Галицији. Након тога Павлова бака је са синовима и кримском емиграцијом дошла
у Србију.
Дакле, Павле је био племенита рода, у буквалном и
пренесеном значењу. Све што је његова славна породица постигла вековима уназад, могло се некако препознати и код њега. Био је, такође, сав свој, јединствен, један до краја изграђен човек, који је импоновао својим
знањем и својим односом према свету. Није трпео улизице и подворнике, дружио се с људима који имају своје мишљење, без обзира на то да ли се он слагао с тим
или не. Као саговорник, био је добар слушалац, и још
бољи аниматор у друштву.
Био је омиљен међу познатим и непознатим људима
и радо виђен гост у сваком друштву. По природи је био
скроман, али је знао колико вреди. Пријатеље је лако
стварао и остајао им је веран, због чега ће им остати у
лепом сећању.

Пооштрити казне за хулигане
„Захтевамо од надлежних хитну реакцију када је реч о кажњавањима за нападе на полицајце, као што је био онај
који се догодио у близини Куле прошле недеље. Вербална
подршка нападнутима и осуда
тих догађаја су значајне, али
нису довољне”, пише у саопштењу НПСС-а.
У њему се подсећа да је до
тог инцидента дошло након
што су полицајци из станице у
Кули изашли на терен после
дојаве грађана да се по оближњем селу Сивцу креће човек
с ножем и мотком у рукама.
Чим је полицијска патрола стигла, он је прво оштетио службено возило, а онда је ударио

ножем једног полицајца и побегао.
У то село дошла је као појачање још једна патрола, али је
нападач ударио ножем и другог полицајца, а онда почео себе да сече ножем. На срећу, он
је савладан и збринут у болници заједно с двојицом полицајаца које је повредио.
– Након сваког оваквог или
сличног напада чују се вербалне осуде тог догађаја и његовог виновника и после тога
се више ништа не дешава. Човек који је у Сивцу напао полицајце био је и раније сумњичен за нападе ножем. Очигледно је да у нашем правосудном систему постоји одре-

ђена благонаклоност према
појединим кривичним делима. Није редак случај да су
нападачи на полицајце вишеструки повратници и да их,
када понове такво кривично
дело, судије „награђују” минималним казнама – изјавио
је Милош Јеленковић, председник НПСС-а.
Он је додао да се с друге
стране често дешава да полицајци оправдано користе средства принуде да би заштитили
своје животе и грађане, али да
после тога имају проблеме.
Према његовим речима, основана употреба средстава принуде карактерише се као неоправдана, а то изазива неси-

гурност код припадника полиције. Као последица тога долази до критичних ситуација,
као што је била она у Сивцу.
Јеленковић је рекао да надлежни морају да реагују како
вести о оваквим догађајима не
би и даље пуниле странице
дневне штампе.
– Више пута смо тражили
пооштравање казнене политике за нападаче на полицијске
службенике. То, као и јасно дефинисање употребе средстава
принуде, могло би у великој
мери да допринесе не само
смањењу броја напада на полицајце већ и смањењу кривичних дела уопште – нагласио је Јеленковић.

УПОЗОРЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Нема краја насиљу над женама
„Од почетка ове године у случајевима породичног насиља у
Србији је убијена 21 жена. У
односу на 29 случаја колико
их је било током читаве прошле године, то представља драстично повећање и аларм који
позива на хитну реакцију надлежних институција и органа”,
упозорио је у саопштењу Зоран Пашалић, заштитник грађана.
Према његовим речима, резултати истраживања о распрострањености породичног насиља показују да свака друга жена у неком тренутку живота
доживи неки облик насиља од
партнера или члана породице.
Нажалост, оно постаје видљиво тек кад се заврши најстрашнијим исходом.
Заштитник грађана је скренуо пажњу на то да су поступци контроле који су вођени у
случајевима фемицида и насиља у породици у претход-

ним годинама, као и истраживања заштитника грађана, указали на пропусте надлежних
органа.
Између осталог, насиље се
често квалификује као породични проблем и брачни сукоб, па се не испитује. Даље,
мере које се морају предузети
након пријаве насиља у породици и у партнерским односи-

ма, не предузимају се, или се
то чини неблаговремено и на
неодговарајући начин.
Подједнак проблем је и то
што полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују информације које могу бити од круцијалног значаја за заштиту жртава насиља. Заштитник грађана је поводом тога упутио

104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља, али су поводом
тога спроведени само делимични поступци.
Влада Републике Србије усвојила је прошле године предлог
да 18. мај буде проглашен за
Дан сећања на убијене жене
жртве насиља. Иницијатори те
идеје су Мрежа организација
цивилног друштва „Жене против насиља” и Координационо
тело за родну равноправност,
уз подршку заштитника грађана. Тај датум је одабран у знак
сећања на 16, 17. и 18. мај
2015. године, када је чак седам жена у Србији убијено у
породичном и партнерском насиљу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПОЧЕЛА ЛЕТЊА СЕЗОНА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА СЕЛА

ПРВИ СЛАВИЛИ БРЕСТОВЧАНИ
И ДОЛОВЦИ
Спасовдан зачињен
монографијом о селу
Месна заједница
„Мита Вукосављев”
подсетила на
суграђане страдале у
светским ратовима
Током топлијег доба године у
панчевачким насељеним местима најживље је у данима такозваних сеоских слава, које
почињу управо средином маја
и трају до средине септембра.
Локалне институције тада
понуде богатији садржај мештанима, а и они сами се потруде да се осећају свечарскије – некоме дођу и гости, а неки
макар прошетају до центра да
испрате културно-уметнички
програм, сврате на пиће до тамошњих угоститељских локала или изведу децу да осете делић вашарске атмосфере.
Протекле недеље прва села
су обележила своје дане...
Идентитет и континуитет
Брестовачка слава Спасовдан
обележена је као и сваке године у четвртак, овог пута 17. маја. Тај дан је започео литургијом у Цркви Вазнесења господњег, након чега је уследила литија, којој је, поред осталих,
присуствовао и епископ банатски Никанор. Истим поводом
Месна заједница је у недавно
реконструисаној свечаној сали
уприличила резање славског
колача за госте и званице, а
упоредо с тим Актив жена „Сосе” се, испред својих просторија, представио разним рукотворинама.

Сеоске славе тек предстоје...
Нешто касније, на платоу у
центру села, приређен је културно-уметнички програм, у
оквиру којег су се пред великим бројем људи представили
предшколци из Основне школе „Олга Петров”, фолклораши из неколико ансамбала омољичког КУД-а „Жисел”, као и
састав „Наш начин”. Славска
атмосфера се осећала и у локалним угоститељским објектима до дубоко у ноћ.
Обележавање славе протегло
се и на следећи дан – петак,
18. мај, када је у свеже обновљеној сали Скупштине Месне
заједнице презентована публикација под називом „Банатски
Брестовац – културни идентитет и континуитет”. Ову фото-монографију заједнички су из-

радиле панчевачке установе –
Градска библиотека и Завод за
заштиту споменика, а међу ауторима су и Јасмина Вујовић и
Никола Влајић, који су и овом
згодом говорили о том делу,
док је за уводну реч – што у
књизи, што на промоцији – био
задужен писац и актуелни члан
Градског већа Немања Ротар.
Спомен
Пренос моштију Светог оца Николаја је слава коју Доловци
обележавају сваке године. Тако је било и у уторак, 22. маја,
када је најпре у српској православној цркви у центру села
одржана света литургија, коју
је поред локалних свештеника
служио и поменути епископ банатски Никанор. Интересант-

но је да је овог црквеног великодостојника на улазу у село
дочекао фијакер.
Након тога исту славу обележила је и Месна заједница
„Мита Вукосављев” у Долову.
Све је почело нешто после поднева, када су кренули да долазе гости из градских и сеоских институција, након чега су
наступили фолклораши КУД-а
„Банатски вез”, који су се представили сплетом игара из Србије и Баната. Они су наступили по устаљеној пракси испред
зграде Месне заједнице, иако
је првобитно планирано да то
учине на реновираном платоу
код Дома културе. Међутим,
то се није догодило, јер је киша пролонгирала радове. Одмах затим су српски и румунски свештеници, у духу међусобне толеранције двају најбројнијих народа у селу, заједнички приступили ритуалном
резању славског колача. Потом
је на коктелу прочитана песма
„Спомен” коју је мештанка Весна Бојовић написала поводом
осамдесетогодишњице од постављања споменика Доловцима страдалим у Првом светском рату, када је близу двеста
људи из тог села погинуло, пре
свега на ратишту у Галицији.
На крају обележавања овог дога ђа ја чла ни ца Скуп шти не
Иванка Смедеревац предала је
протоколарно звање кума славе свом колеги Богдану Анкуцићу.
Ту, наравно, није био крај
слављу, које је као и другде настављено у локалним кафанама, а наредног дана су приређена два концерта популарне
музике на отвореном.

ТРАЈУ РАДОВИ НА ВАЖНОМ АТАРСКОМ ПУТУ

Старчево и Иваново ускоро неупоредиво ближи
У току је изградња атарског
пута који ће приближити Старчево и Иваново на свега шест
и по километара, што је два и
по пута краће у односу на досадашњих око петнаест километара локалним путем преко
Омољице.
Радови трају више од две недеље, а требало би још толико
времена да прође до завршетка комплетног посла. Инвеститор је Град Панчево, који је на
јавној набавци изабрао најповољнијег понуђача – фирму
„Малармо”, са четрдесет седам
милиона динара, рачунајући и
ПДВ. Извођач има обавезу да
на поменутих шест и по километара, у ширини од четири
метра, наспе тврду подлогу –
набијену ризлу.

Поред пољопривредника, корист од ове инвестиције имаће, рецимо, и рекреативци или
пецароши, који су и досад користили тај правац, уз напомену да је, у јеку пољопривредних радова или када падавине
расквасе терен, тај пут често
био готово непроходан.

И представници грађана двају места поздрављају ову инвестицију, па члан старчевачке
месне скупштине Петар Андрејић наводи да им је уређење атарских путева и иначе у
фокусу.
– Већ смо решили један важан правац у дужини од девет

и по километара, други је овај
ка Иванову, а трећи нама битан њивски пут јесте онај за
дунавску плажу Миље, где је
једна деоница већ изграђена –
каже Андрејић.
Први човек Иванова Јошка
Дудуј слично размишља.
– Досад смо урадили пут код
моста на улазу у село са омољичке стране у дужини од триста метара, а надамо се да ћемо у догледно време успети да
реализујемо још две трасе за
које имамо припремљену неопходну документацију – једна
је кроз депонију ка Дунаву код
„кривог моста”, од пет километара, а друга траса, петсто
метара дужа, јесте такозвани
царски пут према Брестовцу –
истиче Дудуј.

НА „ДАНИМА ЕВРОПЕ” У РУМУНИЈИ

Новосељани домаћински угошћени у Ширији
Четворочлана делегација из Новог Села недавно је посетила румунску општину Ширија, која
се налази недалеко од Арада.
На позив Валентина Бота, председника поменуте локалне самоуправе, на тај пут су кренули:
Синиша Којић, први човек Удружења грађана „Нови Зелдош”,
затим Предраг Шкаљак, председник Организационог одбора
„Банатска труба”, као и чланови
тог тела Мирча Цапрђа и Бранимир Ристић, с циљем да присуствују манифестацији под називом „Дани Европе у Ширији”,
одржаној у првој половини маја. За време трајања овог догађаја свакодневно је био организован разноврстан културни садржај, на којем су као специјални

гости наступили и учесници из
Француске и Немачке.
Када је реч о Новосељанима, они су у суботу, 12. маја,
имали прилику најпре да присуствују служби у римокатоличкој цркви, затим да погледају параду у главној улици

Ширије, на којој је представљена немачка народна ношња,
потом је уследио обилазак сталне поставке музеја Јона Славића, да би увече на бини недалеко одатле био уприличен
ви ше ча сов ни му зич ко-фол клорни програм.

– Наредног дана били смо почаствовани јер смо, заједно с председником општине Валентином
Ботом и директором Дома културе Виорелом Попом, присуствовали служби у румунској православној цркви у месту Галша,
затим смо у једној визити по читавој општини погледали најзначајније капиталне пројекте у последњих неколико година, а за
сам крај угостио нас је Аероклуб
„Чарли – Браво” у Ширији, када
су нам домаћини приредили презентацију једног дела падобранске обуке – навео је Којић.
Општина Ширија и Месна
заједница Ново Село од 2001.
године имају културну сарадњу, која је наредне године прерасла у братимљење.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан обележена
је у четвртак, 17. маја, литургијом у Цркви Вазнесења господњег, резањем колача у
Месној заједници и културно-уметнички програмом на
платоу у центру села. Сутрадан, у сали Месне заједнице,
промовисана је монографија
о Брестовцу.
Банатско Ново Село: Оркестар се вратио са европске
смотре фолклорних ансамбала арапске дијаспоре, одржане у Бањалуци, где је освојио
златну плакету. Дом културе
обележава славу Ћирило и
Методије у четвртак, 24. маја, од 19 сати у својим просторијама. Сеоска слава Духови биће обележена бројним
програмима између 26. и 28.
маја.
Долово: Сеоска слава Пренос
моштију Светог оца Николаја обележена је у уторак, 22.
маја, литургијом у цркви у
центру, наступом КУД-а „Банатски вез” и коктелом у Месној заједници. Фанфара КУДа „Јон Креанге” учествовала
је у суботу, 19. маја, на фестивалу у месту Волођинци.
Пролећни концерт КУД-а „Банатски вез” биће одржан у петак, 25. маја, од 20 сати, у великој сали Дома културе.
Глогоњ: Дечји фолклорни ансамбли Дома културе наступили су у Опову поводом дана те општине, а истим поводом је и Удружење жена „Глогоњке” излагало на тамошњем
базару. Месна заједница припрема документацију за јавну набавку за наставак изградње тротоара.
Иваново: Дан кућних љубимаца биће уприличен у суботу, 26. маја, од 9 сати, у школском дворишту. Републичко
такмичење из бугарског језика биће приређено у уторак у
Босилеграду, а ОШ „Моша
Пијаде” представљаће Андреа
Мађаров (пети разред), Сара
Га јин и Ми ли ца Гру ло вић
(осми разред).
Јабука: У радној акцији уређивања центра и садње цвећа
и туја учествовали су Месна
заједница, ЈКП-а „Вод-ком”

и грађани волонтери. Комунално предузеће почело је сакупљање смећа и у трећој смени. Након информације да је

гром опустошио кућу породице Милошевић у Омладинској улици 138, бројни грађани се јављају да помогну,
па је већ заказан хуманитарни концерт за уторак, 5. јун,
на рукометном терену.
Качарево: Поводом сеоске и
школске славе Ћирило и Методије, у четвртак, 24. маја,
од 18 сати, најпре ће бити
одржана приредба, потом ће
сутрадан, од 11 сати, на летњој сцени у дворишту Дома
културе то учинити и предшколска установа, а у суботу,
26. маја, удружење жена приредиће „Етно-дан” на платоу
испред Дома културе и Месне заједнице, који ће трајати од 11 до 14 сати.
Омољица: Две екипе ученика другог и трећег разреда
освојиле су златне медаље на
Малим олимпијским играма
школске омладине у Новом
Саду, а у петак, 25. маја, надметаће се на међуокружном
такмичењу. Међународни фестивал фолклора „Никољдански венац” биће приређен у
недељу, 27. маја, од 18 сати,
када ће кроз центар села дефиловати бројни ансамбли, а
сат касније почеће концерт у
сали Дома културе.
СТАРЧЕВО: Рагби клуб „Борац”
добио је на коришћење помоћни терен локалног стадиона, а прву утакмицу су у четвртак, 17. маја, одиграли пионири и ветерани тог клуба.
Из ло жба сли ка ли ков них
уметника из Нигерије, који
се зову Silas Adelanke Ideoye
и Lovely Deji Adeoye, биће
отворена у четвртак, 24. маја, у галерији „Боем”.

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА ОБАВЕШТАВА
ГРАЂАНСТВО

Пријавити ројеве ван
кошница
Удружење пчелара „Подружница Панчево” обавештава
грађанство да у овом периоду долази до уобичајене појаве у свету пчела познате као
ројење. Члан председништва
поменуте организације Миодраг Поповић апелује да се у
таквим случајевима ништа не
предузима на своју руку.
– Овом приликом молимо
суграђане да, ако на неком
дрвету или другде опазе рој,
не покушавају да га склоне
или отерају, нарочито уколико нису томе вични, већ да
нас одмах обавесте, а ми ћемо послати неког од колега
који ће га безбедно уклонити
без било какве опасности по
људе – поручио је Поповић.
Као што се сва бића размножавају, и ови племенити
инсекти имају потребу за таквим природним нагоном,
тако да сви они који буду наишли на неки рој ван кошница, могу то пријавити на број
телефона 064/187-15-75.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Понедељак, 28. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
трибина „Зашто Југославија?” („Мајски дани књиге”).
Уторак, 29. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке: трибина „Да ли је слобода пропевала?” („Мајски дани књиге”).
Среда, 30. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке: трибина „Шта је Џони Штулић заиста хтео да каже?”, посвећена
побуни као таквој („Мајски дани књиге”).
Четвртак, 31. мај, од 10 до 17 сати, читаоница Градске библиотеке: стручни скуп „Читалишта” („Мајски дани књиге”).
Четвртак, 31. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
представљање часописа КУШ („Мајски дани књиге”).
Среда, 30. мај, 19 сати, дворана Културног центра: Градска
смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих.

Музика

Уторак, 29. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика клавира проф. Маје Бошковић Новицки.
Среда, 30. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт пијанисткиња Анђеле Бувач и Данице Маринковић.
Четвртак, 31. мај, 10 сати, дворана Културног центра: свечани матурски испит ученика Балетске школе „Димитрије
Парлић” Панчево.
Четвртак, 31. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: завршни годишњи концерт ученика гудачког одсека.

Представе

Петак, 25. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
мађионичарска представа „Магија за децу и одрасле”.
Субота, 26. мај, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Сестре Дангубић”.
Четвртак, 31. мај, 19.30, сцена Културног центра: позоришна представа „Погледи”.

Изложбе

Уторак, 29. мај, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба
Јелене Жигић „Нова стара Кина”.

МОЈ

избор МОЈ

Важно је звати се Ернест
Ивана Штопуљ, мастер
примењени уметник
ПРЕДСТАВА: Комад „Важно
је звати се Ернест” говори о
друштвеном лицемерју и бесмислу брака и демистификује романсу као идеал, а све
то на темељима класичне комедије забуне. Иако је Вајлдов првобитни смисао – класне разлике и њихова шупљина – остао замагљен и скрајнут, то је можда и разумљиво,
јер је та тема данас мање актуелна, нарочито у нашем друштву. С друге стране, стављање акцента на потенцијално
хомосексуалан однос двојице
главних јунака, који је у комедији тек могао да се наслути између редова, дао је нову
свежину комаду и прави омаж
Оскару Вајлду. Он је због своје хомосексуалности био својевремено затваран и шиканиран од истог тог лицемерног друштва о којем је писао.
Честа је комуникација с публиком, што представи даје
посебну динамику. Костим и
музика су феноменални. Представу можете погледати на
Сцени „Раша Плаовић” у Народном позоришту и сигурна
сам да ћете уживати.
ФИЛМ: Успешним филмом
„Лед” руска кинематографија се заиста може похвалити,
с обзиром на то да је он надмашио гледаност и многих
холивудских филмова. Поносна сам због тога што је у
главној улози наш маестрални глумац Милош Биковић.
Инспирисан истинитим догађајима, „Лед” је емотивна
прича о девојци којој је љубав помогла да устане из инвалидских колица и постане
шампион света у клизању. Још
од раног детињства Нађа је
веровала у чуда, замишљала
је како истрчава на лед уз
овације публике и изводи свој
најлепши плес. Због своје вере и истрајности, она постаје
позната клизачица. На корак
до највећег успеха у каријери
Нађа доживљава озбиљну по-

Петак, 25. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА

СТО ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ХОРСКЕ
МУЗИКЕ У СРБА
Поставка ће бити
доступна до 26. маја
Поводом обележавања великог
јубилеја Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, у
четвртак, 17. маја, отворена је
изложба под називом „180 година хорске музике у Срба”.
О развоју Друштва и његовом значају говорили су директор Народног музеја Мирослав
Бирцлин, аутор изложбе Милан Јакшић, председник Друштва Срђан Миковић и некадашњи диригент академик Димитрије Стефановић.
Изложба је приређена с циљем да се грађани Панчева и
културна јавност у нашој земљи подсете на значај и дуготрајност Панчевачког српског
црквеног певачког друштва као
својеврсне културне институције српског народа, која је била зачетник и расадник не само музичке културе већ и позоришне уметности и српске
културе уопште.
На самом почетку је говорио
директор Народног музеја, који
је подсетио на друштвене прилике у којима је црквени хор
настао и колико је то значило
за културни развитак Панчева.
– Кроз Друштво су пролазили
истакнути људи који су га стварали, као што су Јован Бандур,
Димитрије Топаловић, Корнелије Станковић, а то су све великани наше уметности и треба
да осећамо изузетан понос што
наш град баштини такву институцију – истакао је Бирцлин.
Аутор изложбе Милан Јакшић нагласио је да је иза Дру-

штва скоро два века напора и
рада како би се та културна
институција српског народа
одржала.
– Ова изложба жели да осветли улогу и бројних чланова
Друштва, већином грађана Панчева, који су за ових сто осамдесет година омогућили да се
постигну изванредни резултати. Када су давне 1838. године
Српска православна црквена
општина у Панчеву, виђенији
грађани и прота Константин
Арсеновић покренули иницијативу за оснивање хора у жељи да се нотно пјеније уведе у

биле Велика школа у Београду
(1808), Матица српска (1826),
Би бли о те ка Ма ти це срп ске
(1838) и ПСЦПД – рекао је Милан Јакшић.
Он је у свом говору поменуо
и значајне личности које су допринела раду Друштва, као што
су диригенти Павле Радивојевић, Мита Топаловић, Никола
Ђурковић и многи други, али
и чланови Друштва, међу којима су били и Јован Јовановић Змај, др Светислав Касапиновић, Светозар Милетић,
прота Васа, др Миховил Томандл.

Српску православну цркву по
узору на руске цркве, нису ни
слутили да ће ово друштво прерасти оквире града и наше земље и да ће постати једна од
најзначајнијих установа српског народа. Не треба заборавити да је на почетку 19. века
постојало тек неколико културних институција које су у правом смислу чувале и одржавале српски идентитет, а то су

У развоју Друштва су, поред
Српске православне цркве, под
чијем окриљем је оно основано,
велику улогу имали и грађани
Панчева, који су представљали
моћну брану за заштиту српских националних интереса.
– Певачко друштво је допринело ширењу културе и просвете у српском народу, полазећи од становишта да је његов национални опстанак био

условљен степеном образовања сваког појединца. Друштво
је помагало науку и уметност
и давало стипендије студентима – рекао је Јакшић.
Посетиоцима изложбе обратио се и председник Панчевачког српског црквеног друштва
Срђан Миковић, који је говорио о историјату Друштва, али
и о периоду великог процвата
Друштва након 2000. године,
од када је на месту диригента
мр Вера Царина. Поменуо је
бројна признања која је Друштво добило, али се осврнуо и
на подмладак, Дечји хор који
води Борјана Стражмештеров,
а чије постојање улива наду у
дуготрајност црквеног хора.
Прилику да свој понос подели са својим суграђанима имао
је академик Димитрије Стефановић, који је веома емотивним говором званично отворио
изложбу.
– Невероватне су успомене,
невероватни су људи који су певали у ПСЦПД-у, невероватан
је био чика Јефта Спајић, Миховил Томандл и многи други.
Увек је у нашем друштву било
онога без чега се не може, а то
су певачи. Њима се клањам што
су имали привилегију да буду
чланови певачког друштва, клањам се и Вери Царини, која је
подигла Друштво више него до
завидне висине, али и Панчевцима. Имали смо проблема, било је падова, али било је и успеха. Панчево никада није имало
довољно, али је увек имало онај
минимум разумевања за певачко друштво и за културни живот у Панчеву – рекао је Димитрије Стефановић.

ПРВИ ПАНЧЕВАЧКИ ФЕСТИВАЛ ГИТАРЕ „ПАНОНИЈА”

Победницима вредне награде
вреду и завршава у инвалидским колицима. Вративши се
у родни град Иркутск, она поново проналази своје снове –
захваљујући снази Сибира у
њеној крви, али и неочекиваној љубави према хокејашу
Саши. Филм допире до срца
гледалаца и оставља поруку
да не треба губити оптимизам, већ се треба борити свим
снагама и кад је најтеже.
ИЗЛОЖБА: Удружење ликовних уметника „Светионик”
приредило је изложбу у априлу ове године у прелепој Галерији Милорада Бате Михаиловића. Тема је била Панчево, а изложба је била продајног карактера. Удружење
је основано у децембру 2007.
године и од тада се активно
бави организовањем изложби
и промовисањем самих уметника. Чланови удружења су
афирмисани ликовни уметници, који су овом приликом изложили своје слике,
цртеже, скулптуре и графике. И сама сам део овог удружења, заједно са још деветнаест колега који су углавном из Панчева и Београда.
Следеће дешавање које УЛУ
„Светионик” планира биће
приређено 16. јуна, поводом
Дана Дунава. То ће се одиграти на панчевачком кеју,
од 9.30, у виду радионице
уметника из удружења, деце
и учесника из других организација. Реч је о еколошкој
ликовној радионици чији је
циљ подизање свести о значају очувања Дунава и његових притока, путем ликовне
и примењене уметности.

Од 18. до 20. маја у Народном
музеју Панчево одржан је први пут фестивал гитаре „Панонија”, у организацији удружења „Панонија музички фестивали и такмичења” (ПАМФИТ).
Свој таленат је представило
више од осамдесет младих гитариста из Француске, Аустрије, Румуније, БиХ, Црне Горе и
Србије, који су се такмичили у
шест категорија.
Победник у првој категорији
је Paun-Mastan Alexandru, у другој Pitu Andrei, у трећој Тадија
Петровић, а у четвртој Алекса
Шарчевић. Они су награђени
„Панонија” пакетом, као и ваучером за бесплатно учешће на
фестивалу „Vojvodina Guitar Fest”
2019. године у Новом Саду.
Победник пете категорије је
Tcaciuc Andrei, који је поред

„Панонија” пакета добио и ваучер од 1.000 евра за куповину
концертне гитаре градитеља
Славка Мрдаља, као и наступ
на фестивалу „Панонија” 2019.
године.
У шестој категорији се надметало девет студената, а по-

бедник је Емил Хаџиефендић,
који је добио концертну гитару градитеља Славка Мрдаља
у вредности од четири хиљаде
евра и концерт на фестивалу
„Панонија” следеће године.
Славко Мрдаљ је рекао да
ће и наредних година покла-

њати по једну гитару победнику фестивала, јер се на тај начин помаже одржавање фестивала и ради нешто корисно за
унапређивање омладине.
Организатор, професор Ненад Петровић, рекао је да је
било заиста тешко одлучити ко
ће бити победник, јер су кандидати показали висок степен
зрелости и професионалности,
али да је у томе много помогао међународни жири, састављен од професора из Словеније, Босне и Херцеговине и
Србије.
Поред такмичарског дела,
одржана су и три концерта на
којима су наступили еминентни гитаристи: Томаж Рајтерич
(Словенија), Виктор Илић (Србија) и дуо гитара Бранковић–
Турудић (Србија).

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

Фестивал „Стиховање”
Нови фестивал под називом „Стиховање”, настао по моделу „Стиховизије” која се такође одржава
у нашем граду, одржан је 12. и
15. маја у Градској библиотеци и
Народном музеју. Оба фестивала је осмислило удружење „Лас
хентес”, али за разлику од првог
фестивала, који траје већ пет година и подразумева рецитовање
на страним језицима и језицима
националних заједница, на фестивалу „Стиховање” учествују
само основци, који имају прилику да рецитују ауторску и народну поезију.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Према речима Јелене Симић,
председнице удружења „Лас
хентес”, пријаве су послате на
адресе свих двадесет школа на
територији Панчева, а по броју
пријављених највише су се истакле школе „Доситеј Обрадовић” из Омољице (21), „Свети
Сава” из Панчева (17) и „Вук
Караџић” из Старчева (10).

Од укупно шездесет две пријаве, педесет пет је било за ауторску поезију, а седам за народну. У финале је ушло двадесет рецитатора из прве категорије и свих седам из друге.
Прво место је освојио Матеја Гуран из ОШ „Свети Сава”, који је рецитовао песму
„Одлука” Мирослава Антића,

на другом месту је Нина Баковић из ОШ „Аксентије Максимовић” Долово с песмом
„Моја отаџбина” Алексе Шантића, а на трећем Татјана Васиљевић, такође из ОШ „Свети Сава”, с песмом „Први танго” Мирослава Антића. Остали финалисти су добили захвалнице за учешће на фестивалу.
Жири првог „Стиховања” чинили су песникиња Милка Поповић, проф. српског језика Јелена Милосављевић, проф. српског језика Невена Стефановић, филолог Јелена Симић и
писац и публициста Драгослав
Бокан, који је председавао жирију.
Манифестацију су музичким
програмом употпунили млађи
полазници школе „Гитарта”.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фолксвафген
џета, аутоматик, клима,
серво ,централно, бензин, плин атест. 064/00452-30 (СМС)
ОПЕЛ вектра 2001, 1.6 Б,
фул опрема, 900 евра.
061/665-49-48. (259867)
ПРОДАЈЕМ опел астра,
1993. годиште, бензинац,
1.4, регистрован.
063/714-32-62. (260191)
2011. ДАЧИЈА логан, 1.4
бензин/плин атест до
2021, власник, 2.999
евра. 064/144-27-40.
(259898)
ОПЕЛ корса 1.4, 64.000,
бензин 2010, први власник, зедер. 063/354-221.
(260245)
ОПЕЛ астра Г, 1999. 55
м2, бензин, регистрован.
331-586, 063/805-74-60.
(260257)
ПУНТО 2009, регистрован, гаражиран, сервисна
књижица, гас, музика, кука. 064/240-93-84.
(260318)
ПЕЖО 206, 1.1, 2000. годиште, петора врата, клима, 950 евра. 060/63056-30. (260335)
ПРОДАЈЕМ скутер keeway Ф-акт50, одличан.
062/137-59-68. (260408)
РЕНО клио 2009, 1.2, 16
В, регистрован. 065/33676-84. (260420)
ПРОДАЈЕМ ситроен ксара 1.6, 2005, супер стање, повољно. 062/885-4107. (260444)
ПРОДАЈЕМ тојота јарис
1.3, 2001. одличан.
062/885-41-07. (260444)
ФИЈАТ ПУНТО 1.2, 2002,
3 В, клима, серво, централна, власник.
064/856-60-65. (260448)
ЈУГО корал ин 1.1, 2007,
металик плав, одличан,
власник. 064/142-55-93.
(260453)
ВЕКТРА, 2001, власник,
регистрована до 2019.
063/811-18-52. (260459)
СИТРОЕН ксара, 2.0
ХДИ, 2003, 240.000 км,
1.499 евра. 064/479-4085. (260472)

ПЕЖО пик-ап, 1.9 дизел,
2002, може замена за
путничко. 064/158-15-90.
(260483)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и пунимо гасом пуњење са заменом уља и УВ
бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(260574)
КЛИО, на име купца, 1.5
ДЦИ, 2004, може замена.
064/158-15-90. (260483)
ПРОДАЈЕМ пежо 305,
1986. годиште. 063/249216. (260485)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ октавију 1.9 ТДИ, 2008, на
име, за јефтинији.
065/610-45-67. (260491)
ХИТНО продајем, веома
добро очувану каросерију мерцедес 124/260,
пунто, регистрован до 1.
октобра 2018. године.
Тел. 064/949-92-72.
(260486)
ТОЈОТА јарис 1.0, 2000,
троје врата, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(260528)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(260528)
ШКОДА фабија 1.4
МПИ, 2002, караван, фул
опрема, 105.000, власник. 065/587-50-24.
(260528)
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет,
дизел, 2004, петора врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (260528)
ФОЛКСВАГЕН фокс, 1.2,
2005, фул опрема,
100.000 км, на име.
064/587-50-24. (260528)
ВАРТБУРГ са голфовим
мотором,атест за плин и
за куку и други комплетан за делове и застава
101, комплетан за делове. 061/240-16-52.
(260533)
ОПЕЛ астра Х 2004. годиште, 1.8 бензин-плин,
власник, нерегистрован,
2.400 евра. 060/332-7790. (260552)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ
ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(260457)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање и годиште ни изглед нису битни до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(260502)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-3605. (260502)

МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни, бункераш, елеватор
за кукуруз, дужина девет
метара. 064/271-40-87.
(260163)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на
углу код Пиваре.
063/354-221. (260245)
ПРОДАЈЕМ зидану гаражу, роло врата, струја,
укњижена, Светог Саве
59, власник. 063/449798. (260280)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
013/353-463. (260300)
ТВ половни, 37, 55, 66,
72. 066/348-975.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ цреп мала
кикинда 272 , 2.000ком.
Тел. 063/776-16-77 (СМС)
ПРОДАЈЕМ намештај за
фризерски салон: два радна места, чекаоница, шампоњера. 064/004-52-30
(СМС)

13

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ дуплу фритезу, тостер, касу и остало.
Тел. 063/741-64-00.
(259155)
ПРАСАД за клање и тов,
могућност клања и резервисања. Тел. 063/311277. (259981)
ДРВЕНИ тросед на развлачење. 063/386-323.
(259758)
ОГРЕВНО дрво, буква,
багрем, храст, бесплатан
превоз, мерење кући.
065/501-56-51. (259779)
КОМБИНОВАНИ фрижидер/замрзивач горење, са
два мотора, исправно,
100 евра. 064/206-50-47.
(260198)
ПРОДАЈЕМ метални кавез за тов пилића. Тел.
013/377-769. (260212)
НА ПРОДАЈУ тросед,
двосед и фотеља, по договору. 064/888-42-64.
(260201)
ПРОДАЈЕМ двосед, тросед, два дела витрине,
сточић, половно, очувано, повољно. 064/342-3414. (260237)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Католичком
гробљу. 064/848-84-22.
(620251)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, мешачи,
дна, луле. 331Ч586,
063/805-74-60. (260257)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, патке-пачиће, гуске, ћуране, морке. 063/894-84-23.
(260261)
КРЕВЕТ болнички, метални, могућност подешавања-лежање-седење, само
18.000 динара. 063/89484-23. (260267)
ПРОДАЈЕМ пчеле, ројеве, друштва, на ЛР рамовима. 063/866-78-24.
(260321)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар 310. 062/244896. (260316)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед и фотељу. 064/46401-11. (260338)
ВЕЗЕНИ пешкири за
свадбе, компјутерски сто,
када, дрвена врата.
062/965-95-07. (260354)
ПРОДАЈЕМ дечји ауто на
акумулатор. Тел. 355039. (260355)
ФРИЖИДЕР, нов шпорет
плин/струја, судо-машина, веш-машина, судопера с радним висећим,
трокрилни орман, угаона
гарнитура, двосед, кревет, сточићи, душеци.
Тел. 063/861-82-66.
(260363)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, каду
с ножицама, тросед.
066/200-514. (260368)
ПРОДАЈЕМ шпорет, фрижидер, брачни кревет,
комоду, двосед, тепих.
066/333-892. (260367)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
тренажер, тегле. 352-114.
(260404)
ПРОДАЈЕМ клесани камен за зидање, нов цреп,
циглу мали формат.
064/110-12-80. (260422)
НОВИЈИ двосед на расклапање, двоја једнокрилна врата са стаклима, пуно дрво, прозорска
крила. 062/424-128. (26)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 063/773-45-97,
371-568. (260461)
ПРОДАЈЕМ прасиће, јагњиће и јаре. 013/632151. (260477)

МАЛИ фрижидер, креветац, зидну слику, женску
јакну, ципеле и капут.
064/058-51-49. (260488)
КУХИЊСКИ сто, столице,
средњи кофер, нову шерпу средње величине.
064/058-51-49. (260488)
ПРОДАЈЕМ комплетан
инвентар женског фризерског салона у разрађеном локалу, одлична
локација, повољно.
063/538-418, 063/369553. (260498)
ХАРМОНИКА оригинал
далапе супер маестро,
1975. годиште, папири
суви жиг, 4.200 евра.
063/141-58-88. (260551)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних
џакова. 064/424-95-10.
(260518)
ВЕЛИКИ избор половних
телевизора из увоза.
Приступачне цене.
064/564-14-14. (260530)

ШТЕНАД немачког овчара са папирима, врхунског порекла, стара два и
о месеца, вакцинисани и
очишћени од паразита,
повољно, могуће разне
комбинације. 064/26684-91. (260540)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (260555)
ПОЛОВАН намештај и
бела техника са доставом. 061/317-07-68.
ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач, веш-машину,
фрижидер, шиваћу машину. 013/346-790,
064/129-73-60. (260571)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
веш-машине, старо гвожђе, замрзиваче и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (259734)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, вешмашине, фрижидере,
старо гвожђе.
066/900-79-04.
(260217)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње,
столице, столове, остало
покућство.
062/148-49-94
(260245)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, столове,
столице, ТА пећи, старо
гвожђе. 062/150-68-54.
(260283)
КУПУЈЕМ старо гвожђе и
сав метални отпад и белу
технику за рециклажу.
Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(260295)
КУПУЈЕМ гвожђе, шпорете, фрижидере, пећи, радијаторе, и све остало.
061/627-07-31,
013/367-146.
(260341)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старе сатове, слике, стари новац,
стрипове, бижутерију,
играчке, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (260492)
КУПУЈЕМО алуминијум,
олово, гвожђе, месинг,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало.
061/322-04-94. (260547)
КУПУЈЕМО обојене метале, алуминијум, акумулаторе, месинг, веш-машине, телевизоре, замрзиваче. 061/206-26-24.
(260547)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, каблове, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (260547)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

КУЋА, Тесла, сређена, две
јединице, ЦГ, укњижена,
3.8 ари. 063/743-03-71.
(259128)
ПРОДАЈЕМ кућу 102 м2,
на 7,6 ари плаца, фронт
15 м, Уроша Предића,
Панчево. 060/555-69-35.
КУЋА у Војловици на 8,5
ари плаца, папири уредни. 063/256-207. (259996)
ПРОДАЈЕМ плац 20 ари у
Девојачком бунару. Тел.
064/129-15-35. (260156)
ПРОДАЈЕМ 53 ара градског грађевинског земљишта, Караула, Рибарска,
32.000 евра.
060/555-69-35.

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359.
(255753)
КУЋА, Старчево, Петра
Драпшина, 17 ари плаца,
одмах усељива, власник,
1/1. 064/370-79-47.
(259157)
ПРОДАЈЕМ плац, стара
Миса, 6 ари, дужина 33
метра. 064/418-45-66.
(258715)
НОВА кућа, Качарево,
170 м2, усељива без улагања. 013/601-472, 258846)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица-кућа, 200 м од
центра, легализовано.
061/206-30-46.
(258791)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена.
062/976-85-76. (
259454)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Мраморка. 069/255-8786. (259428)
ЗЛАТИБОР, мењам кућу
на Златибору за кућу или
стан у Панчеву. Тел.
069/158-63-76. (259345)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
плац за бизнис, 10 ари,
1/1, 25 х 40 м, тврди пут,
повољно. 066/385-289.
(259551)

ОГЛАСИ

ВИКЕНДИЦА, Баваништански пут, 30 ари, до
асфалта, трофазна, бунар, воће. 064/493-00-47.
(260287)
НОВОСЕЉАСНКИ пут,
КУЋА, легализована, 7
плац за бизнис, на асфал- ари, 84 м2, повољно, Војту, 31 х 60 м, преко од но- ловица. 061/745-56-90.
ве пумпе, повољно.
066/385-289. (259551)
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, С. Шупљикца.
063/317-938. (260210)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
са малом викендицом, на
Баваништанском путу.
065/807-78-18. (260216)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари,
дозвољена градња, Братство јединство, други просек. 366-234. (259380)
МЕЊАМ кућу у селу Плочица, одлично стање, за
стан у Панчеву. 0674/203- (259450)
00-12. (259559)
ВОЈЛОВИЦА, две засебне
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу јединице, 4.5 ара, 32.000,
усељиво. „Гоца”,
за стан, Кудељарски на063/899-77-00. (260303)
сип, легализовано. Тел.
061/640-91-74. (260224)ђ ЦЕНТАР, дворишна кућа,
80 м2, 1.6 ари, хитно,
СТАРА кућа на продају,
40.000.
„Гоца”, 063/899плац 1.5 ар. Добра лока77-00.
(260303)
ција. 065/205-92-33.
(260225)
ДОЊИ ГРАД, 140 м2, три
САМОШ, продајем 96 ари засебне јединице, 3.5
ара, 65.000. „Гоца”,
обрадивог пољопривредног земљишта, близу села. 063/899-77-00. (260303)
Тел. 065/600-23-84. (260) ЦЕНТАР, салонска кућа
140 м2, 4.5 ара, хитно,
САМОШ, продајем кућу
65.000. „Гоца”, 063/899130 м2, 15 ари плаца, ре77-00. (260303)
новирање потребно. Тел.
065/600-23-84. (260213)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари, плаца. 064/15884-32, 013/618-652.
ПРОДАЈЕМ башту са кућицом на Караули. Тел.
903-70-73. (260254)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште
5 ланаца, поред асфалта,
северна зона, 45.000.
063/894-84-23. (260267)
ЈАБУКА, двособна, 64 м2,
4 ара плаца, чврста градња, 21.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206ГОРЊИ ГРАД, две куће,
55-74. (260266)
2,5 ара, хитно, 57.000.
СТАРЧЕВО, 106 м2, 9,2
„Гоца”,
ара плац, на углу, 22.000, 063/899-77-00.
договор. (677), „Нишић”,
(260303)
362-027, 064/206-55-74.
ВОЈЛОВИЦА, 138 м2,
(260266)
плац 15 ари, 24.000,
договор.
СТРЕЛИШТЕ, 400 м2, две
вертикалне етажиране
стамбене јединице, ПО +
ПР + I, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(260312)
2
КУЋА, Тесла, 100 м , 3
ара, погодно за предузетнике. 064/387-84-70.
(260273)
КУЋА, Горњи крај, две
стамбене јединице, 3 ара,
повољно. 065/513-87-30.
(260274)
ПЛАЦ, Миса, Златиборска
улица, 5 ари, 22 х 24,
струја, вода, гас, власник.
063/449-798. (260288)
ПРОДАЈЕМ плац 10 ари,
Јабучки пут код „Пивашевића”, 15.000. 060/35399-10. (260281)

ВИКЕНД-НАСЕЉЕ Долово, 130 м2, ПР + I + ПК,
30 ари плац, одмах усељиво, комплет са ствари2
КУЋА, Бања Врујци, 60 м , ма, 38.000, договор.
6 ари, продајем/мењам.
(636), „Стрелиште не064/955-51-85.
кретнине”,
(260291)
069/196-96-05.
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ЈАБУЧКИ пут, гаража 90
м2 на 5 ари, кућа 230 м2
на 5 ари, плац 4 ара.
069/213-97-37. (260313)

УЖИ центар, 130 м2, 5
ари, прелепа кућа,
65.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
80 м2, 5 ари, ПВЦ, нова,
27.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
НА ПРОДАЈУ башта 6
ари, Новосељански пут.
Тел. 063/865-80-77.
(260329)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Спортског центра,
нова Миса.
064/367-96-96.
(260346)

НОВА МИСА, етажа у кући, гаража и део дворишта, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(260651)
МИСА, новија кућа 193
м2, на 6 ари, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу 128 м2, 5 ари, Филипа
Вишњића. 069/352-15-43.
(260357)
НА ПРОДАЈУ два ланца у
Лапу. 065/966-23-22.
(260364)
ЦРЕПАЈА/ПРОДАЈЕМ кућу 11 ари, плаца.
065/658-47-74. (260365)
КУЋА у Цара Душана са
објектима. 063/864-0985. (260370)
ПРОДАЈЕМ кућу легализовану, на Кудељарацу,
на 9 ари плаца. 064/04082-72. (260386)
ПРОДАЈЕМ плац сас кућом 40 ари, струја, вода,
на Караули. 064/205-5332. (260391)
КУЋА, Миса, Сремска 3.5
ара, 100 м2, 30 м2.
063/831-47-76.
(260396)
КУЋА, Миса, 270 м2,
укњижено, 1/1, могућност стамбене поделе,
55.000 евра. 063/852-4319. (260393)
ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, може и етажно.
Тел. 064/327-60-75.
(260409)
ОМОЉИЦА, центар, 120
м2, ЦГ, гаража, тераса,
подрум, власник.
062/550-560.
(260420)

ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5
ари, помоћни објекти,
усељива. 064/961-00-70.
(260413)
ПЛАЦ, башта, 11 ари + 3
ара пута у Панчеву, Иве
Курјачког 149. 064/11012-80. (260422)
ПЛАЦ, Стрелиште, 445
м2, са старом кућом,
струја, вода, укњижен.
064/119-04-31. (260416)
НА ПРОДАЈУ плацеви на
Стрелишту, укњижени.
Тел. 064/119-04-31.
(260416)

КУЋА у центру Панчева,
170 м2, са сређеним двориштем, нова и изузетна.
Власник. Договор.
063/156-44-20.
МИСА, четири етаже,
280, ЕГ, одлично, 70.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (260479)
ТЕСЛА, 180, ЕГ, одлична,
80.000; Дубока бара 13,
40 м2, 18.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(260479)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5
ари, повољно. 062/88541-07. (260444)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац
3,8 ара. 063/301-360.
(260449)
ВОЋЊАК 15 ари са викендицом, на Баваништанском путу, други
ред, друго немачко поље.
064/368-04-77. (260454)
ПРОДАЈЕМ стару и нову
кућу у Ослобођења 38-а.
320-144, 063/116-77-76.
(260457)
КУЋА, Црепаја, 135 м2 и
17 ари плаца, легализовано. 063/784-22-73.
(260432)
БАВАНИШТАНСКИ до
пута, новија, двособна,
13,5 ари, 22.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(260433)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
новија, 130 м2, две јединице, 2.3 ара, 60.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (260464)
ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно.
064/548-29-29. (260468)
ДЕО КУЋЕ, као спојене
стамбене јединице, 136
м2, на плацу 3,55 ара, код
старог бувљака. 064/24068-00. (2460470)
ЦЕНТАР, улични део куће
са локалом, повољно,
звати после 14 сати.
064/296-25-04. (260473)
КУЋА, Тесла, добра локација за приватни бизнис,
становање и инвеститоре.
066/001-050. (260477)
НА ПРОДАЈУ кућа у Мађарској, место Томпа, са
плацем 1615 м2, на главном путу, четири км од
границе. Погодно за све
делатности и решена документа ЕУ.
Тел. 063/777-87-77.
(260469)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(260482)

ВОЈЛОВИЦА, приземна,
130 м2 + локал 30 м2, на
7,3 ари плаца, 30.000.
„Перфект”, 064/348-0568. (260482)
КУЋУ у Омољици продајем или мењам за стан.
063/249-216. (260485)
КУЋА, близу Народне баште, 60 м2, 1.5 ар, 34.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915.(260487)

ЦЕНТАР, 87 м2, плац 1.20
ари, 22.000, договор.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (260550)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, Ул. Петра Драпшина, одмах усељива.
064/370-79-47. (260551)
ОМОЉИЦА, плац 11.5
ари, струја, вода, гаража,
започет објекат 200 м2,
власник. 064/260-05-34.
(260558)

КУЋА, Книћанинова 33,
120 м2, 5 ари, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915.(260487)
СТАРЧЕВО, центар, стан,
улични део куће, 65 м2,
помоћни објекти, башта.
063/774-62.13, 013/631799. (260493)
КУЋА у центру Панчева,
170 м2, са сређеним двориштем, нова и изузетна,
власник. 063/156-44-20.
(260497)
ВИКЕНДИЦА на Поњавици, 47 м2, 16 ари плаца,
струја, хидрофор, легализовано 1/1, 9.000 евра,
договор. 060/066-13-05.
(260499)
ВОЈЛОВИЦА, продаја, замена, новоградња, кућа
170 м2, 3 ара. 063/78471-34, 063/771-75-96.
(260505)
ДВЕ нове куће са купатилом, грејањем, велики
плац и башта. 064/46243-88. (260509
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 5.8 ари, Шарпланинска улица, нова Миса.
069/160-82-28. (260512)

ЈАБУЧКИ, 2 стамбене јединице, усељиво, 29.000;
кућа центар, 2,27 ари,
103, прелепа, хитно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (260570)

КУЋА и локал на Баваништанском путу 111, хитно, повољно. 063/823-1013. (260526)
ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве за викендице,
воћњаке, Омољица-Брестовац, 15-30 ари и више,
поред Поњавице.
065/686-05-02.
(260536)
ТЕСЛА, 55 м2, плац 1.84
ара, 38.000, договор.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67.
(260550)

МИСА, 6.79 ари, 93,17 са
два стана, 35.000; Миса
ПР + СП 130 м2, 29.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (260570)
СТАРЧЕВО, одлична, усељива, 10,86, 91 м2,
29.000; Ново Село, 129
м2, 21.76 ари. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (260570)
КУЋА, Брестовац, ПР +
ПК, 16.500, дубока бара,
прелепа викендица 6 ари,
18.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (260570)
ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска. Тел. 065/894-88-11.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, двособан на Котежу 2 и кућу
у ширем центру, повољно. „Весна два”, 066/93700-13. (СМС)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, нова градња, гас,
укњижен, усељив, власник. 063/449-798.
(260280)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)
ПРОДАЈЕМ нов усељив
трособан стан, 57 м2,
преко пута „Авива”.
065/800-90-04. (260175)
ПРОДАЈЕМ двособан
61,8 м2, III спрат, Котеж
2. Тел. 064/886-51-81.
(259764)
ТЕСЛА, трособан, 71 м2,
IX спрат, коси кров, договор. 064/822-17-72.
(2598739)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (259978)
ХИТНО продајем стан,
нова Миса, 38 м2, поткровље, укњижен, власник, 1/1. 065/272-29-87.
(260003)
ТРОСОБАН салонски, први спрат, 98 м2, усељив,
потпуно сређен, гаража,
велики подрум. 061/66291-48, 062/191-75-35
(258558)
70 КВМ, 24.000; 34 м2,
14.800, Миса. 063/377835. (258330)
НОВА МИСА, стан 85 м2,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (259511)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
тераса, ТА, IV, 30.000.
(49), „Мустанг”, 062/12994-67 (260023)
ТРОСОБАН стан у Моше
Пијаде, 68 м2, на првом
спрату. 064/276-04-08.
СОДАРА, трособан стан,
I спрат, ЦГ, 74 м2, власник. 064/616-47-67.
(260241)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми
спрат, 38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(260266)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
39.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)
КОТЕЖ 1, двоипособан
62 м2, трећи спрат, сређен, усељив, 41.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(260266)
ЦЕНТАР: двособан, 45
м2, ТА, IV од V, усељив,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)

ТИП СТАНКО, двособан,
48 м2, ТА, други спрат,
реновиран, 25.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (260266)
ТЕСЛА, двособан, 40 м2,
приземље, ТА грејање,
23.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
други спрат, ТА грејање,
30.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (260266)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, без улагања.
063/827-95-69. (260268)
НА ПРОДАЈУ гарсоњера
18 м2, у центру града.
Тел. 063/107-34-03.
(260277)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, 56 м2, звати од 18 до
20 сати. 062/353-688.
(260275)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 57 м2, I, ЕГ, 35.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (260312)
СТРЕЛИШТЕ, центар,100
м2, комфоран четворособан, V, 70.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (260312)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, I, новоградња, 44.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(260312)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 61
м2, двоипособан, VI, сређен, 38.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (260312)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2 + подрум, III спрат, новоградња, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(260312)
63 КВМ, Котеж 2, почетак, без посредника. Тел.
064/475-78-16.
(260153)
СОДАРА, двоипособан,
67 м2, ЦГ, V, сређен,
42.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
ХИТНО, Содара, 37 м2,
ЦГ, VII, лифт, ПВЦ,
23.500. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
ГАРСОЊЕРА, 19 м2, ЦГ,
III, 10.500. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
КОТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ, IV,
лифт, Радова зграда,
37.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева. 060/505-54-25.
(260302)
ЦЕНТАР, 68 м2, двоипособан, леп, 48.000, 175
м2, дуплекс, новоградња,
105.000. „Гоца”,063/89977-00. (260303)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двоипособан, 37.500; 74 м2, трособан, хитно, 42.000.
„Гоца”,063/899-77-00.
(260303)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двоипособан, ЦГ, лифт,
29.500. „Гоца”,063/89977-00. (260303)
СОДАРА, 56 км, двособан, леп, 32.000; 67 м2,
двоипособан, 41.000.
„Гоца”,063/899-77-00.
(260303)
БЕСПЛАТНО огласите
стан преко агенције „Гоца”, 063/899-77-00.
(260303)
ЦЕНТАР, дворишни стан,
43 м2, 20.000; 50 м2,
22.000. „Гоца”,063/89977-00. (260303)
ЦЕНТАР, 68 м2, двоипособан, леп, 48.000; 175
м2, дуплекс, 105.000. „Гоца”,063/899-77-00.
(260303)
ДВОСОБАН стан, Тесла,
53 м2, ЦГ, III спрат, лифт,
власник. 063/250-416.
(260334)
ТЕСЛА, новија градња,
четворособан, 100 м2, I,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, сређен, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, ЦГ, гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)
ПРОДАЈЕМ стан, хитно,
договор, центар.
064/159-99-45, 064/38692-86. (260373)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
32.000; Котеж, 28.000;
топола 12.500. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (260390)
МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, двориште,
25.000; Тесла, 49 м2.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (260390)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једнособан, 23.000; Маргита, 12.000, центар,
14.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
КОД Водне заједнице,
двособан, ТА, III спрат,
30.000; Зеленгора, једноипособан, ТА, II спрат,
23.500. „Лајф”, 061/66291-48. (260031)
ЛЕП трособан, договор,
центар, нова зграда једнособан, ЦГ, приземље,
29.000. „Лајф”, 061/66291-48. (260031)
ТРОСОБАН, ЦГ, договор,
једнособан, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
СТРЕЛИШТЕ, Миленковић градња, дуплекс, 82
м2, 55.000; једнособан,
ЦГ, 44 м2, ВП, 26.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(260031)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 79 м2, Тесла, други
спрат, ЦГ, ПВЦ. 063/80272-83. (260408)
ПРОДАЈЕМ зграде 460 и
1.650 м2, може замена за
разно. 064/143-52-98.
(260458)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру, може замена за
ауто. 064/143-52-98.
(260458)
ДВА стана 41 м2 и 31 м2,
први спрат, центар, нови,
власник. 065/200-62-24.
(260460)
ЦЕНТАР, Д. Туцовића,
дворишни, 20 м2, усељив,
11.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (260433)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(260433)
ДОЊИ ГРАД, једноипособан, ВП, 48 м2, ТА, реновиран, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(260433)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
тераса, ТА, IV, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(260433)
ПЕПЕЉАРЕ, одличан
двоипособан, I, TA, 58 м2,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67. (260433)
7. ЈУЛИ, једнособан, 38
м2, ВПР, ТА, 19.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (260433)

ПРВОМАЈСКА, једноипособан, 48 м2, ТА, ВП, реновиран, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (260433)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
62 м2, II, ЦГ, изворно,
36.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (260433)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, није последњи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(260433)
СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипособан, 49 м2, ЦГ, ВП,
29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (260433)
МИСА, једнособан, 37 м2,
20 м2 тераса, III (IV),
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (260464)
КОТЕЖ 2, прелеп трособан, II, сунчан, 78 м2,
54.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (260464)
КОТЕЖ 2, С. Шупљикца
151, реновиран једноипособан стан, високо приземље, 49 м2 + 5 м2 тераса,
ЦГ, 31.000 евра. 064/88813-63. (260467)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, II, ЦГ, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260478)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, новоградња, 75 м2, трособан,
I, ЦГ, двострано оријентисан, усељив, 880
евра/квадрат. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260478)
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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
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

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

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

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

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

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

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА ОД МАЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, троипособан, 78
м2, II, ТА, 42.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(260478)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 20
м2, III, TA, 15.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(260478)
КОТЕЖ 2, двоичособан,
72 м2, II, ЦГ, 41.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(260478)
ЦЕНТАР, 2.5, ЦГ, 40.000,
шири центар, улично, 33,
16.000; дворишни од
12.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (260479)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ;
32.000, новији, 40, ЦГ, са
стварима, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (260479)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 15.000; двособан, 49
м2, 24.500; трособан 71
м2, 43.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(260482)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
39 м2, 21.000; трособан,
88 м2, 22.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (260482)
КОТЕЖ 2 двособан, 63
м2, 31.000; двособан,
двостран 65 м2, 32.5000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260482)
ЦЕНТАР, дворишни, 30
м2, једнособан, 16.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260482)
МИСА, трособан, 98 м2,
46.000, једноипособан,
38 м2, 18.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568.(260482)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, реновиран, 32.000
евра, двоипособан, 69 м2,
41.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260180)
МАРГИТА, једноипособан, 40 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260482)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, 28.500. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(260487)
ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, 22.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915.(260487)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
60 м2, 38.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(260487)

ПРОДАЈЕМ стан 49 м2,
на Тесли, надградња, без
ЦГ. 063/779-72-94.
(260508)
ДВОСОБАН, 43 м2 + подрум, реновиран, приземље, центар (Пепељара).
061/175-24-39.
(260517)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
62 м2, III, ЦГ, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (260114)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34 м2, III, ЦГ, 22.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (260114)
НОВА МИСА, одлична
гарсоњера, 21 м2, приземље, 13.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (260114)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
ЦГ, 57 м2, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (260481)
МАРГИТА, гарсоњера,
приземље, ТА, 22 м2,
16.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260065)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260065)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 60 м2, ЦГ, гаража,
28.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260065)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
III, 34 м2, усељив, 20.500.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30. (265)
СТРЕЛИШТЕ, Авив, двоипособан, I, ЦГ, 61 м2, усељив, 44.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (260065)
СТАН, Тесла, двоипособан, нов, усељив, поткровље, тераса. 069/822-4824. (260543)
ТЕСЛА, троипособан, 83
м2, III, ЦГ. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
(260550)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, II, ЦГ, 29.500, договор. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
(260550)
СТРЕЛИШТЕ, близина
„Авива”, 2.0, 39, ПР, ТА,
празан, укњижен, хитно,
12.000. (578), 060/53594-49.
СТРЕЛИШТЕ, близина
Авива, 3.0, 88, ПР, ТА,
празан, укњижен. (578),
060/535-94-49.

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, укњижен, 67 м2, две
лође, повољно. 013/353021. (260565)
ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан, одмах
усељив. Нова Миса, Крајишка. 064/348-01-57.
(260568)
ГАРСОЊЕРА, Котеж, ЦГ,
28 м2. (470), „Дива ”,
013/345-534, 064/246-0571. (260569)

ЈЕДНОСОБАН, центар, I,
32, новоградња, Котеж 2,
ПР, 27 м2, 21.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (260570)
БЕОГРАД, нов, ВП, усељив, 34 + тераса, 39.000;
центар, део куће до улице, ПО + ПР + таван,
32.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (260570)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ДВОСОБАН, Котеж, ЦГ,
30.000 евра. (470), „Дива
”, 013/345-534, 064/24605-71. (260569)
ГОРЊИ град, једноипособан, нов, прелеп, 53 м2,
32.000, једнособан, нов,
22 м2, 17.500. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(260570)
ЈЕДНОСОБАН, Миса, I,
38 м2, 20.000; једнособан, Тип Станко, I, 32,
19.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(260570)
ДВОИПОСОБАН, нов, 60,
33.000; Стакларина зграда, трособан, ВП, 30.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(260570)

КУПУЈЕМ стан до четвртог спрата, обавезно ЦГ,
двособан или двоипособан, центар, Содара, Тесла у лошијем стању стању, исплата одмах.
063/637-673. (4765)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине.
Све локације, брза реализација. 063/744-28-66.
(260570)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027.
(260266)

ХИТНО купујем стан,
двособан, на Содари.
(679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)
ХИТНО потребан једнособан/двособан стан у
насељу Стрелиште, кеш
исплата. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (260312)
КУПУЈЕМ у приземљу једнособан или гарсоњеру,
стан на Содари. 062/207004. (260351)
КУПУЈЕМО станове и куће свих структура, брза и
сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(260482)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену кућу, ЕТ грејање, Миса –
код војске. 060/550-9944. (4765)
ПОТРЕБНА кућа за становање четворочланој
породици, са гаражом и
плацем. Плаћање шест
месеци унапред. Тел.
063/777-87-77.
(260469)

ЈЕДНОИПОСОБНИ луксузни, дворишни намештени стан, издајем, почетак
Маргите. 064/313-89-72.
(260034)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63.
(259825)
ПОТРЕБНА кућа, Стрелиште, Тесла, центар, ТА
грејање, приземна.
062/103-71-84, Јана.
(259736)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
45 м2, три собе, Содара,
од 18. маја. 063/307-816.
(259344)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру. 063/882-23-77.
(260052)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, ЦГ, центар
Стрелишта. Тел. 060/37203-02. (260221)
САМЦУ/САМИЦИ намештен једнособан стан,
Котеж 1, 100 евра, плус
депозит. 063/281-891.
(260222)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2.
063/321-130.
(260231)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

РЕНОВИРАН једнособан
дворишни стан за издавање самцима, паровима.
062/801-55-43. (260233)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, I спрат, Котеж
1, ЦГ. 064/252-42-98.
(260234)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан комфоран стан у
згради, Котеж 2.
064/458-29-47. (260259)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли са
ЦГ. Тел. 064/280-60-36.
(260260)
ИЗДАЈЕМ празну кућу за
становање, Старчево, са
двориштем и баштом.
061/659-05-60, 061/26172-37. (260264)

ИЗДАЈЕМ стан, 62 м2,
Стрелиште, В. Влаховића,
25/V. 064/048-22-33.
(260301)

НАМЕШТЕН стан издајем, кабловска, интернет,
близу центра. 060/55585-62. (260333)

ГАРСОЊЕРУ новије намештену издајем, кабловска, интернет, близу центра. 061/204-76-26.
(260333)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, полунамештену, посебан
сат, Карађорђева.
064/994-13-16. (260265)

НАМЕШТЕН двособан
стан, може и као једнособан, Котеж 1, I спрат,
грејање, 120 евра.
069/732-168. (260397)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем на Миси. 064/20651-57. (260407)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Стрелишту, 35 м2. 064/421-9815. (260411)
БЕСПЛАТНО, собу, кухињу и купатило издајем
станарки у Иванову. Могућа надокнада. 064/37294-71. (260412)
ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
поткровље, нова Миса.
064/665-86-24. (260451)
СТАН, нова Миса, код
цркве, СББ, интернет,
грејање у цену, 120 евра.
062/371-619. (260456)
НАМЕШТЕН трособан
стан, кућа, 75 м2, Јове
Максина 18, Маргита,
120 евра, депозит, плаћање месечно. 063/818-7287. (260430)

ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (260371)
ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан стан, стара Миса, код пумпе „Мол”, 50
м2, кабловска, клима.
064/337-19-39. (260372)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. 063/83956-81, 013/370-398.
(260379)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
063/880-07-61. (260294)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи стан на Тесли.
065/803-53-29. (260285)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Тесла, зграда, I, TA пећи, на дуже.
063/822-69-14.
(260387)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
у центру, дворишни стан
за самце. 063/733-02-53.
(260395)

ИЗДАЈЕМ на Миси мањи
намештен стан самцу.
063/171-96-16. (260506)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру полунамештену, слободна
од 1. јуна 2018. године.
Тел. 061/150-07-00.
(260510)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 1. 061/186-53-19.

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, полунамештен, гарсоњеру за самца, намештену, центар. 061/13179-04. (260496)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен стан, 100 м2,
нова Миса, на дужи период. 064/817-93-96.
(260494)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 013/333-058.
ПРОДАЈЕМ локал, центар
Београда, код Дома
омладине, 12 м2, подземни пролаз. 063/217-087.
(260077)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице.
352-105. (260406)
СТРЕЛИШТЕ, локал за
издавање, 17 м2. Тел.
063/478-480. (260436)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством
за међународни Румунија
и Македонија. 069/30117-00 (СМС)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у месари, са искуством. Контакт, 063/470009. (259493)
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за
легалан посао у Словачкој и Чешкој, у ауто-индустрији. Информације:
063/777-89-29. (260431)

(260521)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом центру, I спрат, ЦГ, клима,
телефон, депозит. Тел.
061/288-45-51. (260522)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни намештен стан на
Тесли код „Авива”.
064/595-98-01. (260523)
ИЗДАЈЕМ двособан дворишни стан. 013/355-023.
(260564)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру са ЦГ, интернет,
кабловска. Тел. 063/11822-09. (260429)
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ПРОДАЈЕМ леп локал,
укњижен, или мењам за
стан. Тел. 063/741-64-00.
(259155)
ЛОКАЛ за издавање, 17
м2, Стрелиште. 063/478480. (259346)
ИЗДАЈЕМ локал за аутомеханичара, електричара
или перионицу у Панчеву. 064/226-81-91.
(259369)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у Горњем граду, Ул.
Браће Југовића у близини
Здравствене станице, 102
м2, централни део, канцеларија, магацин, санитарни чвор, сређен, идеалан за разне врсте делатности, одмах усељив.
063/845-44-59. (260220)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор, продајем циглу.
069/703-727. (260235)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Његошева
2. Тел. 060/562-62-96.
ИЗДАЈЕМ локал код улаза Зелене пијаце, изузетно прометно. 060/35103-56. (260339)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2, центар Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (260342)
ИЗДАЈЕМ два локала од
18 м2, 12 м2, у центру.
‘066/866-49-00. (260347)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2,
Зелена пијаца, главна
улица, најбоља локација.
064/140-88-36. (260400)

ИЗДАЈЕМ локал 110 м2 и
канцеларијски простор,
Звезда, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 25
м2 у пролазу, Војводе
Путника 29. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
код Зелене пијаце, 35 м2,
200 евра. 063/805-03-76,
063/803-49-22. (260545)
ИЗДАЈЕМ СТР, преко пута Аутобуске станице.
Ослобођења 2. 063/288975. (260546)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица,
30.000 плаћен пут и топли оброк, БНС. 063/10509-49 (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи са Б
категоријом у дистрибуцији пића Weifert.
062/446-285. (259684)
ПОТРЕБНЕ раднице/радници за бербу малина у
Ариљу. Стан и храна
обезбеђени. 061/200-1532, Љубе. (259982)
ПОТРЕБНИ конобари и
кувари. „Magnolija lux”,
064/393-56-90. (ф)

ПОТРЕБНИ момци и девојке за рад на шалтеру и
роштиљу, Ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(259811)
ПОТРЕБНЕ жене за рд у
кухињи Ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(259811)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, потребан возач. 063/820-8761. (260070)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузћеу „Still-Net” потребни
мајстори са искуством
(зидари, тесари, армирачи, молери. Тел. 013/333311.
ПОТРЕБНА искусна радница за рад у прехрамбеној продавници. 062/493580. (260242)
ПОТРЕБАН пекар, може и
приучен. 062/404-144.
(260262)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144.
(260262)
ПОТРЕБНА радница у кафићу, Панчеву, Улица
Книћанинова 37. Тел.
062/227-771. (260298)
ПОСАО за пензионерке и
жене инвалиде, интернет,
страни језик. 063/878-4052. (260232)
ПОТРЕБНА жена за чување детета од дванаест година. Звати од 17 до 18
сати. 064/198-50-13.
(260227)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. Звати од 9 до 15
сати. 069/867-72-07.
(260197)
PIZZA SHOP потражује
пица-мајстора и радницу.
064/555-33-34. pizza.shop@gmail.com
(260343)
ПОТРЕБНА радница и
продавачица за пекару.
063/130-75-40. (260353)
ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским шиваћим машинама.
069/238-07-65. (260359)

ФИРМИ потребан возач Ц
и Е категорије за стални
радни однос. 069/130-8103. (260374)
РЕСТОРАНУ „Royal burger” у „Авив парку” потребни конобари, кувари,
помоћни радници.
063/216-788.
(260380)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трговини, Маркет
„Цеца 013”. 060/555-1173. (260383)

ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Бомбончић”. Доћи на разговор у
суботу, 26. маја 2018, у
Браце Петров 53, од 18
до 20 сати. (260387)
ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Бомбончић”. Доћи на разговор у
петак, 25. маја 2018, уи
Синђелићевој 21, од 18
до 20 сати. (260387)

ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Бомбончић”. Доћи на разговор у
недељу, 27. маја 2018, у
Иве Курјачког 59-а, од 18
до 20 сати. (2603879
ПОТРЕБНА озбиљна жена за чишћење зграда,
агенцији. 061/196-39-32.
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 064/241-45-14.
(1259864)
ХИТНО потребни конобари и конобарице Кафепицерији „Mexx” у Старчеву. Превоз плаћен и
организован. 064/350-1228. (260308)
НОВООТВОРЕНОМ казину у строгом центру Панчева потребне девојке са
и без искуства за радно
место оператор на рулету
и апаратима. Све информације на тел. 060/08802-23. (260446)
ПОТРЕБНИ конобари.
060/331-29-00. (260458)
ПОТРЕБНИ помоћни кувари, шанкери, конобари,
достављачи за рад у ресторану у Београду. Младен. 060/052-78-99.
(260435)
CAFFE CRUISER тражи
конобаре и конобарице.
064/136-00-27. (260439)
CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
(260480)
ПОТРЕБНИ физички радници. Тел. 064/949-92-72
од 9 до 12 сати. (260486)
ПОТРЕБНЕ раднице за
продају воћа и поврћа на
тезгама. 062/735-090.
(260500)
ПОТРЕБНЕ раднице салону лепоте опремљеном
(улазак у закуп).
063/734-82-31. (260504)
ПОТРЕБАН возач Б категорије, дистрибуција новина. Звати од 9 до 15 сати. 069/867-72-07.
(260507)
КАФЕ ресторану „Тамишки какаду”, потребна
конобарица. Тел.
063/835-08-48. (260516)
КАФЕ ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Специјал” потребни радници: посластичар, декоратер, конобар. Контакт,
065/232-16-70.
(260516)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ радници за
ауто-перионицу.
063/135-28-32. (260524)
ПОТРЕБНА одговорна
жена, девојка за чување
деце на дуже време.
063/820-53-13. (260531)
ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/110-16-66.
(260532)
ВОЗАЧ Ц и Е категорије,
потребан ауто-превозничкој радњи из Омољице. Тел. 063/237-977.
(260537)
ПОМОЋНИ кувар/ица у
кухињи и роштиљ мајстор
на дневницу. 069/822-4823. (260543)
„ШИШ ЋЕВАПУ” у Жарка
Зрењанина потребан радник-ица. 064/960-44-21.
(260544)
ПОТРЕБНА радница за
рад на Зеленој пијаци,
продаја воћа. 069/649097, Аца. (260544)
ПОТРЕБНА куварица,
рад у ресторану домаће
кухиње, одлични услови.
060/147-36-30. (260533)
ПОТРЕБНА куварица за
рад у ресторану домаће
кухиње, одлични услови.
060/147-36-30. (260553)
ПОТРЕБАН радник чувар-домар, тенис терени,
хиподром. Дневница 800
динара. 060/362-22-26.
(260559)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у пекари. 064/12221-56. (260561)
ПОТРЕБНИ возачи за
превоз обезбеђен.
060/864-07-71. (260562)
МЕЊАЧНИЦИ потребна
радница, са или без искуства. Звати после 18 сати.
063/771-16-37.
ПОТРЕБАН кувар, пицамајстор. Пријаве путем
формулара на сајту
www.konoba32.rs
(260572)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (258828)
КАМИОН, мали кипер,
превоз шљунка, сејанца,
песка, ризле, утовар шута. 060/474-74-57. (260)
ИЗДАЈЕМ нову плусну
хладњачу, 620 м³, прилаз
камиона, Панчево.
065/800-90-04.
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (259370)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (258060)
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:
Панчево, машински сечемо, влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(257640)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(259538)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека. Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(259557)
МАШИНСКИ цепам и
уносим дрва + угаљ, пелет, брикет, јефтино, брзо. 066/930-31-25, Марко
Маре. (259432)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(259350)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (259370)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање свих врста,
кровови, стиропор, бавалит, фасаде. 063/865-8049. (259114)
ЧАСОВИ енглеског језика, нова Миса, код школе. Дугогодишње искуство, повољно. 064/56220-51, 063/177-81-57.
(260250)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (260251)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76, 061/65970-31. (260261)
КЛИМА, уградња, допуна, сервис, повољно.
064/520-48-80. (260272)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова. 061/412-44-50.
(260290)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (259281)
ЧИСТИМ куће и станове,
ако вам треба. 064/27871-20.
ЧИСТИМ шут и одвозим,
чистим дворишта, таване,
подруме, гараже, повољно. Златко. 061/144-8280, 063/196-54-56.
(260297)
СЕЛИДБЕ: превоз са радницима и уклањам стари
намештај, повољно. Златко. 0637196-54-56,
061/144-82-80. (260295)
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње, плакари по мери,
поправке и преправке.
371-274, 064/176-88-52.
(260223)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови: Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (260311)
ИЗРАДА/МОНТАЖА металних хала, биндера, гаража, тенди, кованих капија, ограда, грађевинска
лимарија. 064/068-10-85.
(260315)
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање бетона, рушења кућа, ископи, одношење ствари,
итд. 064/122-69-78.
(260317)
РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетона, ископи, бетонирања, кошење траве, чишћење тавана, обарање
стабала, итд. 060/035-4740. (260317)
СЕЛИДБЕ, превоз беле
технике, откуп секундарних сировина. Јован.
061/616-27-87. (260320)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 351073, 064/157-20-03.
(260320)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (260324)
КОМПЈУТЕРИ, сервис,
поправка, уградња нових
компоненти, одржавање.
Брзо, повољно. 060/35103-54. (260339)
РУШИМ старе, чистим
дворишта, подруме, станове и све остало.
061/627-07-31, 013/367146. (260341)
ТРАЖИМ било какав посао. Тел. 064/556-97-23.
(260401)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
0637865-80-74. (260352)
КОМПЛЕТАН сервис пећи на пелет, алфа плам и
термо флукс. Повољно.
066/807-46-92. (260307)
ВОДОИНСТАЛАТЕ: адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах.
061//193-46-42. (260403)
НАТАША: прање тепиха,
дубинско прање намештаја, душека. 361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (260415)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарија.
063/812-48-62. (260450)
МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије. Повољно. 064/174-02-3-23,
062/790-881. (260442)
ПСИХОТЕРАПИЈА, лечење страхова, фобија, депресија, болести зависности, дугогодишње искуство. 063/354-262.
(260427)
ПРИПРЕМА за полагање
пријемног из социологије
и психологије. 066/55538-35. (260427)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног
плаћања, профосор. Центар, 013/356-969,
061/603-94-94, 066/405336.
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање свих врста,
кровови, стиропор, бавалит, фасаде. 063/865-8049. (260440)
АКЦИЈА! Антибактеријско прање тепиха 100 динара/м2, бесплатан превоз. 066/001-050.
(260477)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (260442)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
пик-апом, комбије, камионом, са утоваром и истоваром или без. Дејан,
061/626-14-50. (260465)

СВЕ врсте физикалија.
Утовар, истовар, селидбе,
копање, чишћењем, рушење, кошење траве, обарање стабала и сви слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (260465)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(260477)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
столарија, обраде око
прозора, врата, повољно.
061/288-20-19. (260503)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38. (260514)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (260529)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (260535)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, и радимо све.
061/321-77-93. (260547)
ХЕМИЈА, физика, математика, пријемни (мала
матура), основцима,
средњошколцима, студентима. Професорка.
063/842-81-90. (260556)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(260563)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

Петак, 25. мај 2018.

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.
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут.
063/246-368. (258375)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (259234)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ПОПРАВКЕ беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја.Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301300. (259869)
КАМИОНСКИ превоз-кипер, шљунак, песак, сејанац, шут, 1.300 динара.
062/355-154. (258029)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(260477)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном
техником и модерним
препаратима. заказивање
од 9 до 12. 061/209-94-83.
(256718)
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута
са утоваром, рушење.
063/771-55-44. (259515)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(260387)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(259942)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(260387)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(260387)
ПЕРФЕКТ: фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика,
кровови. 063/122-14-39.

„МЕТАЛИ ИВАН” – откуп
секундарних сировина.
Војловица, Петефи
Шандора 29.
061/271-26-70,
064/194-83-22.
(260199)
АКЦИЈА! Антибактеријско прање тепиха 100 динара/м2, бесплатан превоз. 066/001-050.
(260477)

ОГЛАСИ

КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(260236)

„BG MIBRAS” d.o.o. Beograd-Zemun oglašava

PRODAJU
NEPOSREDNOM POGODBOM
Prodaje se FARMA MALI RIT, Vršac koju čini 14 objekata koji se nalaze na katastarskoj parceli br. 18842 KO Vršac i upisani u list nepokretnosti br. 14065 KO Vršac kao
privatna svojina „BG Mibras” d.o.o. sa obimom udela 1/1
i to:
– zgrada br. 1 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 145m²;
– zgrada br.2 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 1.826m²;
– zgrada br.3.(zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 984m²;
– zgrada br.4 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 228m²;
– zgrada br.5 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 9m²;
– zgrada br.6 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 22m²;
– zgrada br.7 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 27m²;
– zgrada br.8 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 1.102m²;
– zgrada br.9 (zgrada poljoprivrede) površine pod objektom 1.102m²;
– zgrada br.10 (zgrada poljoprivrede) površine pod
objektom 1.102m²;
– zgrada br.11 (zgrada poljoprivrede) površine pod
objektom 1.102m²;
– zbrada br.12 (zgrada poljoprivrede) površine pod
objektom 1.102m²;
– zgrada br.13 (zgrada poljoprivrede) površine pod
objektom 1.102m²;
– zgrada br.14 (zgrada poljoprivrede) površine pod
objektom 1.102m²;
sa korišćenjem zemljišta površine 8h25a85m²;
Objekti su ruinirani i nisu u upotrebnom stanju.
Cena: 30.000.000,00 RSD (mogućnost dogovora).
Zaiteresovana lica se za bliže informacije mogu javiti na
telefon: 069/838-40-02, osoba za kontakt:
Vladimir Lazić

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „ZF Е-Mobility d.o.o. Beograd”,
Омладинских бригада 88-90, Београд - Нови Београд,
поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекaт „ZF Е-Mobility производни комплекс за производњу опреме за
возила”, на кат. парцели 9416/27 К.О. Панчево, на територији Града Панчева. Надлежни орган је донео решење број: XV-07-501-94/2018 којим је утврђено да за
предметни пројекaт није потребна процена утицаја
на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у року од 10 дана од дана објављивања огласа у
просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710, радним даном од 10
до14 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 објављивања обавештења, а преко
овог органа.
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„AL SISTEM” d.o.o. , 26000 Pančevo
ul. Kneza Mihajla Obrenovića 10a
tel/fax: 013 / 2 332-504; 2 332-610
e-mail: office@al-sistem.com

KONKURS
Za radno mesto
PROJEKTANT U PROIZVODNJI ALUMINIJUMSKIH
KONSTRUKCIJA
Opis posla:
·
Izrada projektne i radioničko-tehničke dokumentacije za
proizvodnju aluminijumskih konstrukcija i fasade
·
Praćenje i rukovođenje projektima iz oblasti aluminijumskih konstrukcija
Uslovi:
·
VII ili VI stepen stručne spreme – građevinski, mašinski ili
arhitektonski fakultet
·
Minimum 3 godine radnog iskustva
·
Odlično poznavanje rada na računaru (AutoCAD, MS Office, Internet, MS Projekt)
·
Poznavanje materije vezane za fasadne konstrukcije (fasade, prozori, vrata)
·
Aktivno znanje engleskog jezika obavezno
·
Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač
Za radno mesto
BRAVAR - MONTER
Opis posla:
·
Radovi na izradi i ugradnji aluminijumskih konstrukcija
·
Radno iskustvo na navedenim poslovima od minimum 2 godine
·
Tačnost i odgovornost prema poslu koji će obavljati
·
Rad na terenu kako u zemlji tako i u inostranstvu
Uslovi:
·
Školska sprema (KV, VKV, SSS)
·
Maksimum do 40 godina starosti
·
Sposobnost za rad na visini
·
Regulisana vojna obaveza
Zainteresovani kandidati će svoju prijavu i CV doneti lično ili
poslati mailom na gore navedenu adresu.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana oglašavanja.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/201811 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

Јавни позив
послодавцима за учешће у реализацији мере
активне политике запошљавања
Стручна пракса у 2018. години
Мера активне политике запошљавања Стручна пракса
у 2018. години, намењена је младима до 35 година и
подразумева стицање практичних знања и вештина
ради оспособљавања лица за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа.
Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи
и траје у складу са општим, односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12
месеци.
Tоком трајања стручне праксе, Град Панчево обезбеђује средства на име новчане помоћи у укупном износу од 6.000.000,00 динара и не сноси трошкове полагања стручног испита, за она лица која имају законску
обавезу полагања стручног испита.
Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у
месечном нето износу од:
· 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
· 18.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
· 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем.
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде
на раду и професионалне болести у складу са законом.
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:
– Да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
– да има кадровске и друге капацитете за стручну
праксу лица;
– да има најмање једног запосленог;
–да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе за запошљавање и:
– има до 35 година старости,
– има средње, више или високо образовање,
– нема радног искуства у струци, и
– није обавило приправнички стаж.
Рок за подношење захтева је 15. 06. 2018. године.
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Националне службе и на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs.
Захтев се подноси писарници Националне службе за
запошљавање – филијала Панчево, Ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Панчево, или преузети са сајта www.pancevo.rs.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е
категорија – више извршиоца.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

BUDI U TIMU NAJBOLJIH!
Trgovinski lanac Metro Cash & Carry

traži nove zaposlene!
Potrebni su nam posvećeni i motivisani zaposleni za radna mesta:
PRODAVAC, KASIR, MAGACIONER na teritоriji Beograda ( Krnjača, Zemun, Vidikovac)
Uslovi:
III stepen stručne spreme
Ukoliko ste zainteresovani javite se na broj telefona
011/2073-104 ili svoju radnu biografiju pošaljite na
milena.otasevic@metro.rs

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/201811 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

Јавни позив
за учешће средњих школа са територије града
Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези
са реализацијом мере: „Унапређење
конкурентности средњих школа, путем
побољшања услова за извођење наставе”
у 2018. години
Право учешћа на конкурсу имају средње школе са територије Града Панчева, чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина.
За реализацију овог конкурса средства су планирана
Одлуком о буџету Града Панчева за 2018. годину у износу од 1.500.000,00 динара.
Новчана средства средње школе могу користити за :
– Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су
неопходни за савремену наставу, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка
целина”. Ово би даље требало да допринесе „подизању
квалитета наставе” у школама. Подизање квалитета
наставе, од посебног је значаја у средњим стручним
школама, које образују ученике за дефицитарна занимања.
– Набавку опреме за савремено извођење наставе као
и набавку софтвера који је неопходан за коришћење
тражене опреме, машина, алата и уређаја.
– Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ
средстава за ове намене не може бити већи од 20% од
укупног износа тражених средстава.
Укупан износ тражених средстава подносиоца пријаве не може бити већи од 500.000,00 динара.
Рок за подношење пријава је 15. 06. 2018. године
Комплетан текст овог јавног позива као и образац
пријаве доступни су на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs.
Штампане пријаве са наведеном документацијом се
подносе у Услужном центру Града Панчева, Ул. Трг
краља Петра I број 2 – 4, 26000 Панчево, Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе
Града Панчева, у једном примерку и електронском облику (на ЦД-у или е-поштом на е-mail
ljubica.cvetanovic@pancevo.rs )

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
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, 25. мај 2018.

УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (260236)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(260245)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(260258)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (260255)

СЕРВИС телевизора, ЦО 2
апарата, продаја половних, ауто-електрика, корекција километраже, поправка ТВ антена.
063/800-01-96. (260288)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир. (260289)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (260157)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (260387)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(260387)
МОЛЕРСКИ радови и фасаде. 064/317-10-05.
(260319)

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/201811 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

Јавни позив
пружаоцима услуга за учешће у
Програму за подршку почетницима у бизнису
(правно- финансијско саветовање у пословању) у
2018. години
Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању)
– (у даљем тексту: Програм), намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису (мере под редним бројем 7. и 9. из
Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2018. годину) – (у даљем тексту: Корисници
програма).
Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три пружаоца услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву (у даљем тексту: Пружалац услуга).
Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од
најдуже 12 месеци.
За реализацију овог Програма финансијска средства су планирана Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину и Одлуком о буџету Града за 2018. годину у максималном износу од
2.000.000,00 динара.
Право учешћа на Јавном позиву има правно лице под
условом да:
– има седиште на територији Града Панчева,
– има претежну делатност у области правних и
рачуноводствених послова (шифра 69) или
рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских
послова и пореског саветовања (шифра 6920)
– је основано најмање 3 године од дана објављивања
овог Јавног позива,
– није имало прекиде у пословању,
– над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
– има најмање троје запослених,
– редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених,
– редовно измирује обавезе према локалној самоуправи.
Уколико се пројекат спроводи у партнерству, исти
услови важе и за све партнере.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕ
15. 06. 2018. ГОДИНЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у
Услужном центру Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може преузети са сајта Града Панчева , са назнаком за
„Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)” у 2018. години.

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07. (260319)
МОЛЕРСКИ радови, ламинат, столарија.
061/283-66-41. (260319)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат,
гипс. 062/976-18-42.
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа
намештаја, паковање и
заштита ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих, 0024 сата. 064/047-55-55.

marketing@pancevac-online.rs

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
063/806-00-64. (260319)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замена,
поправке одмах.
013/331-657, 064/495-7759. (260349)
ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут). 064/648-24-50.
(260420)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за рад на
висини до 20 метара.
064/648-24-50. (260420)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз свих врста шута,
разбијање и сечење бетона, ископ багерима.
064/648-24-50.
(260420)
НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе.
064/648-24-50.
(260420)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)

На основу Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева за 2018. годину
број II-05-06-14/2018-11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

Јавни позив
за организовање спровођења јавних радова
на којима се ангажују незапослена лица из
категорије теже запошљивих лица у 2018. години
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на
основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само
уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има
најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим
категоријама:
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао траже дуже
од 18 месеци.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
· социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
· одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
· одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
· исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, максимално
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно
сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде
за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
· накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица на јавним радовима, у висини до 2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно
социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
· накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима,
једнократно, у висини од:
– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
· накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у
складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца
о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној
установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу
које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду
већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
· органи Аутономне Покрајине и органи јединица локалне самоуправе
· јавне установе и јавна предузећа
· привредна друштва
· предузетници
· задруге
· удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе
према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте
редовно измирују.
Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу
је 15. 06. 2018. године.
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Националне службе и
сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети у Националној служби,
или са сајтa www.nsz.gov.rs или са сајтa www.pancevo.rs.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/201811 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

Јавни позив
за доделу субвенције почетницaма у бизнису за
самозапошљавање – женско предузетништво у
2018. години
Субвенција за самозапошљавање – женско предузетништво представља de minimis државну помоћ намењену женама предузетницама.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу
започињања сопственог посла од стране незапосленог
лица женског пола, односно у циљу пружања подршке
новооснованом привредном субјекту, у једнократном
износу до 250.000,00 динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може
поднети само један захтев са бизнис планом.
Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији Града Панчева које:
· је женског пола;
· je пријављено на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе; или
· je у календарској 2018. години започело сопствени
посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на
територији Града Панчева.
Документација за подношење захтева:
· захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
· писана изјава подносиоца захтева о свим другим
de minimis државним помоћима које је примио у текућој и претходне две фискалне године (изјава чини
саставни део захтева са бизнис планом),
· доказ о категорији лица које се самозапошљава,
· доказ о власништву пословног простора, уколико
подносилац захтева располаже истим – употребна дозвола или потврда да је објекат у поступку озакоњења,
односно уговор о закупу пословног простора, уколико
се подносилац захтева налази у својству закупца;
· доказ о власништву машина и опреме, уколико
подносилац захтева располаже истом;
· Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе Града Панчева о измиреним обавезама по основу јавних прихода;
· У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности, којим је
утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.
Јавни позив је отворен од 25. 05. 2018. године и
трајаће до утрошка средстава, а најкасније
до 31. 07. 2018. године.
Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси
се у Услужном центру Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може преузети
са сајта града Панчева
www.pancevo.rs, са назнаком за „Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање - женско предузетништво у 2018. години”.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је
15.05.2018. године на основу захтева носиоца пројекта „Папулић” д.о.о. Карађорђева 2, Панчево, донео
решење број:XV-07-501-90/2018 којим је утврђено да
за Пројекат изградње затвореног складишта, хале за
обраду пуцвола, ул. Пелистерска на кат. парцели
11827/10 К.О. Панчево, 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 807, 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.

Петак, 25. мај 2018.

УСЛУГЕ

KIZZA – рушење старих
кућа и других објеката,
утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума,
темеља, канала, септичких јама. 013/366-888,
063/218-894. (260420)
KIZZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање
терена ваљцима и вибро
плочама. 013/366-888,
063/218-894. (260420)
KIZZA – орезивање и сеча дрвећа из камиона са
корпом за рад на висини
до 23 метра, прање прозора, чишћење олука, замена црепа...013/366888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – најам маказастих електро платформи
висине до 12 метара.
063/218-894. (260420)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и
припрема терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894. (260420)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих,
нових кровова, разне
изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (260490)
КРОВОВИ, прављење нових, преправке старих,
топлотна изолација кровова. Најјефтиније.
065/678-71-31. (260537)

ЛИМАРСКИ радови, израда и монтажа грађевинске лимарије, санације старе. Најјефтиније.
065/678-71-31. (260535)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно, с гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (260574)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту издату од
АТП-а Панчево на име
Момчило Стјепановић.
УСТУПАМ два гробна места, Католичко гробље.
064/438-12-35. (260284)
АКО си усамљена, желиш
брак, јави се. 064/437-6359. (269286)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (260375)
ПЕНЗИОНЕР, скромна
пензија за двоје, тражи
жену својих година до 70,
за дружење а могућ и
брак. Тел. 631-813, Дуле.
(260384)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену сличних година ради брака.
065/672-87-01. (260394)

ОГЛАСИ

ИМАМ 56 година, упознао бих озбиљну жену
зарад могућег брака. Молим кратку биографију.
065/677-80-05. (260309)
ПОМОЗИМО једни другима. Озбиљна породица
помагала би старије у
сваком договору, за кућу
(предност) или стан.
064/245-19-54.
(260464)
ДРУЖЕЊЕ, међусобна
подршка, помоћ са добранамерним особама.
„Ана Марија”
(260557)

ТУРИЗАМ

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
апартман, поглед море,
климатизован.
060/321-60-07.
(259464)
БАЊА ВРУЈЦИ, леп смештај код Слобе.
064/438-12-35.
(260284)
ИЗДАЈЕМ четворокреветни апартман, бања Врујци, ТВ, климатизован,
близу базена. 064/58895-77. (260392)
ПОВОЉНО, издају се
апартмани у Зеленици,
Херцег Нови. Тел.
063/829-09-98. (260306)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(260402)
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На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/201811 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/201811 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јавне позиве:

Jавни позив

Јавни позив студентима

за доделу субвенције почетницима у бизнису за
самозапошљавање у 2018. години

за учешће у мери
„Студентска летња пракса” у 2018. години

Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу
започињања сопственог посла од стране незапосленог
лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до
500.000,00динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може
поднети само један захтев са бизнис планом.
Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији града Панчева које:
· je пријављено на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе; или
·
je у календарској 2018. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем
на територији града Панчева.
Јавни позив је отворен од 25. 05. 2018.године и
трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.
07. 2018. године.
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Града Панчева www.pancevo.rs.
Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси
се у Услужном центру Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може преузети са сајта Града
Панчева
www.pancevo.rs, са назнаком за „Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање” у 2018. години.

Студентска летња пракса намењена је студентима
основних, мастер, специјалистичких и докторских
студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.
Мера „Студентска летња пракса” за 2018. годину омогућава студентима једномесечну практичну обуку код
послодаваца током јула месеца 2018. године и месечну новчану помоћ у нето износу од 15.000,00 динара
током трајања праксе.
Послодавци који су на располагању за обављање
„Студентске летње праксе” 2018. су:
– ЈП Градска стамбена агенција, Панчево
– Геронтолошки центар Панчево
– Градска управа Панчево
– Завод за заштиту споменика културе Панчево
– Школа за основно и средње образовање „Мара
Мандић” Панчево
– Основна Школа „Свети Сава” Панчево
– Туристичка организација Панчево
– Народни музеј Панчево
– ДОО „Amigo company” Панчево
– Црвени крст Панчево
–Завод за јавно здравље Панчево
– ЈКП АТП Панчево
– Вод – ком Јабука
– Основни суд Панчево
– Док културе „25 мај” Долово
– Дом културе –Вук Караџић” Омољица
Студенти имају могућност да сами предложе другог
послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу,
уз прибављено мишљење и сагласност предложеног
послодавца.
Основни услови које студенти треба да испуњавају:
– Да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног лица;
– Да имају пребивалиште на територији Града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за лица
која имају статус избеглице или расељеног лица;
– Да су студенти основних, мастер, специјалистичких
или докторских студија на државним или приватним
факултетима или високим струковним школама у Србији;
– Да су први пут уписали годину студија током које се
пријављују за „Студентску летњу праксу”.
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на
сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Штампане пријаве са наведеном документацијом се
подносе у Услужном центру Града Панчева, Ул. Трг
краља Петра I број 2 – 4, 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком „Студентска летња пракса”.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН
ДО 15. 06. 2018. ГОДИНЕ

17. маја 2018. године, после кратке и тешке болести преминула је мама, свекрва и бака

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
ПОПУСТ
Последњи поздрав нашој драгој

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

ЈОРДАНКА САВИЋ СЕКА
Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Син ИГОР, снаја СУНЧИЦА и унук ФИЛИП

ЈОРДАНКИ САВИЋ СЕКИ
1953–2018.
Успомену на тебе чуваћемо вечно.
БАТА и ЉИЉА

(18/260256)

(17/260253)

СЕЋАЊЕ на наше драге

ПОПУСТ

СЛАВОЉУБ

ЖИВАНА

ЈЕЛЕНА

ЈОЖЕФ

ВАСИЉЕВИЋ КОЛОЦКА ВАСИЉЕВИЋ КОЛОЦКА
1989.

рођ. Васиљевић

2010.

2013.

1986.
Године пролазе, туга и сећања остају.
(52/260370)

МИЛОМИРКА
ЂОРЂЕВИЋ
1945–2018.
С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава
Супруг ПЕТАР, син
БОШКО и снаја
ЉУБИЦА

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

Драгој учитељици

(39/260331)

Последњи поздрав нашем вољеном

У 65. години изненада нас је напустио наш

Последњи поздрав

МИРЈАНИ ИЛИЋ
МИЛЕТУ
ЈАЋИМОВСКОМ
1952–2018.
Супруга ДРАГИЦА,
ћерка ЈАСМИНА, син
АЛЕКСАНДАР, зет
ЗОРАН и унук
ДАНИЈЕЛ
(78/260500)

ЈОСИ
ГАСЕНБЕРГЕР

ЈОСА ГАСЕНБЕРГЕР
1953–2018.
Заувек ожалошћени: син ИВАН
и снаја НАТАША
(84/260548)

од пријатеља ЖИКЕ
и РАДЕ ВУЈЧИН
(83/260548)

Неизмерно хвала на доброти, стрпљењу и искреној љубави.

Ваша ИВАНА
(69/260428)
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Петак, 25. мај 2018.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу
и деди

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

18. маја 2018. преминула је наша драга

Збогом Босо

БОСА
ВУЧИЋЕВИЋ

МИЛОВАНУ ЈОВЧИЋУ
1945–2018.

НОВКА БАБИН
1944–2018.
Сахрана је обављена 21. маја 2018, на гробљу у Војловици.

од супруге ВЕРЕ и ћерке ЛИДИЈЕ
и ЈАСМИНКЕ с децом

Ожалошћена породица

(49/260360)

(56/260382)

Последњи поздрав пријатељу

Дуго смо се познавале, а
мало дружиле. Бежала
си од самоће и отишла у
кућу у којој ниси желела
да проведеш остатак живота.
Почивај у миру.

После кратке и тешке болести, 18. маја
2018. године преминуо је наш драги деда,
свекар и пријатељ

Колегинице: СТАНА,
СТАНКА и ЗАГА
(24/260278)

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав вољеном зету и течи

ДРАГОЉУБ СТАНОЈЕВИЋ
1929–2018.
Унуци ВУК и СТЕФАН са породицама,
снаја ЉИЉАНА и ЉУБИША

МИЛОВАНУ ЈОВЧИЋУ
1945–2018.

МИЛОВАНУ ЈОВЧИЋУ
1945–2018.

(53/260377)

БОСИЉКИ
ВУЧИЋЕВИЋ

од РАДИВОЈА, КЕТИ и ЂУРЕ
(50/260361)

од НАДЕ, МАЈЕ, МАРКА, МИЛЕ и ТАРЕ
(51/260361)

Последњи поздрав

С тугом и жалошћу обавештавамо да је

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

од ћерке СНЕЖАНЕ
и зета ПЕТРА
(60/260413)

Последњи поздрав драгом тати

ДРАГОЉУБУ СТАНОЈЕВИЋУ
1929–2018.
Пријатељи МАРИЈА и ГЕОРГИЈЕ НИКОЛИЋ
и МИЛАНА и МИХАЈЛО ПАВЛОВИЋ
(54/260378)

19. маја 2018. преминула је наша драга мајка и
бака

ЈУЛИЈАНА РЕЖА
1930–2018.

ЈУЛКИЦИ
РЕЖА
учитељица

преминула 18. маја 2018, у 88. години.
Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, унука ОЛИВЕРА,
унук ДЕЈАН и праунука ТЕОДОРА
(13/260240)

БОСИЉКИ
ВУЧИЋЕВИЋ

Пензионери
ОШ „Браца Петров”

од унуке ЈАДРАНКЕ
с породицом

(73/260452)

(61/260413)

ИВАНУ
СИНГЕРУ
1952–2018.
од ћерке ИВАНЕ, зета
ДРАГАНА и унука
МАТЕЈА, АЛЕКСЕ,
АНДРИЈЕ
и КОНСТАНТИНА
(43/260345)

Драгој сестри и тетки

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав драгом

СТЕВКА ШАШИЋ
1933–2018.
С љубављу и поштовањем ћерке ДРАГАНА
и ДУБРАВКА, унука МИЛИЦА с породицом
и унук МИЛЕ
(5/260214)

ЈУЛИЈАНИ РЕЖА

ЈУЛИЈАНИ РЕЖА

рођ. Поштић

ИВАНУ

последње збогом.
Породице СТОЈИЋ и ЧЕЧОВИЋ

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(12/260239)

(71/260437)

Последњи поздрав

ДИВНИ
КОСТИЋ

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав драгој
колегиници

БОСИЉКИ
ВУЧИЋЕВИЋ

БОСИ
ВУЧИЋЕВИЋ

од ЗОРИЦЕ, НАДЕ
и ИВОНЕ
(44/260346)

Последњи поздрав

ДИВНИ
КОСТИЋ

од супруга УРОША,
сина ЗОРАНА, снаје
ЗОРИЦЕ, унука
ДРАГАНА
и унуке ДРАГАНЕ

од ћерке ВЕСНЕ и зета
ЗЛАТКА с породицом

(15/260249)

(16/260248)

МИЛАН
ЛУКИЋ

МИЛАН ЛУКИЋ
1948–2018.

1948–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка СЛАЂАНА, зет ЖЕЉКО
и унуке ЕЛЕНА и ИСКРА
(29/260304)

Последњи поздрав нашем драгом Милану.
Ожалошћени: ЗОРА
и ЗДРАВКО БАНДУКА
(30/260305)

од унука СТЕВАНА
с породицом

од ДРАГЕ, РАДЕ, ВАСЕ
и ЈАНЕЗА

(62/260413)

(42/260340)

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

Петак, 25. мај 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. маја 2018. навршава се десет година откада није с нама наша
мама и нана
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28. маја 2018. навршава се десет година од смрти моје нане

МИЛКА
ЂУРОВИЋ

МИЛАНКЕ ЈАНЧИЋ
2008–2018.

МИЛАНКА ЈАНЧИЋ
2008–2018.

Чувамо сећање на твоју пожртвованост и доброту.

Много нам недостајеш!

Твоја унука ДАНИЕЛА са супругом ДАРКОМ и децом ФИЛИПОМ
и ХЕЛЕНОМ
(75/260466)

Твоја ћерка СЛОБОДАНКА и унук ДАНИЛО
(74/260466)

Најдража наша мајко...
Две године … најтужније су без тебе...
Заувек си у нашим срцима... Лажу да време лечи
све...
Сваким даном нам све
више недостајеш.
Воле те ћерке НАТАША
и СОЊА с породицама
(25/260282)

IN MEMORIAM

23. V 2016 – 23. V 2018.
Драгој сестри

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРКО МИКИЧИЋ
2006–2018.

МИЛКИ
ЂУРОВИЋ

др ДАНИЦА ГЛИШИЋ ДАНА
29. V 2015 – 29. V 2018.
Богате успомене на Твоју велику доброту, бескрајну благост и несебичну посвећеност породици с љубављу и поносом заувек у срцима чувају твоји најмилији.

Време које пролази не умањује сећање и љубав према Теби.
Једино смо научили да у тишини тугујемо.
Воле те мама, тата и брат ГОРАН с породицом
(65/260422)

Супруг МАНОЈЛО, синови МИЛАН, ЗОРАН и МАРКО,
снаја ЈЕЛЕНА, унуке НИНА и МАША, сестра БРАНКА,
породице ГЛИШИЋ, ЛАЗИЋ, ЈОВИЧИЋ и МАЛЕШЕВИЋ

Прошле су две тужне године у нашим животима.
Много нам недостајеш, а
ми те чувамо у нашим срцима.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја сестра МИЛИЦА
и брат СЛОБОДАН

(66/260424)

У суботу, 26. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен вољеној мајци

У суботу, 26. маја, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву даваћемо
шестомесечни помен нашој

(26/260282)

23. V 2016 – 23. V 2018.

МИЛКА
ЂУРОВИЋ
Драга моја Милка, про-

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

МАРИЈИ РАДОВАНОВИЋ

рођ. Матановић

20. X 1937 – 26. V 2012.

шле су две најтужније
године у мом животу.
Моје рањено срце те воли и чува све успомене
на године живота проведене с тобом.

С великом љубављу и поштовањем твоји: ћерка НАДА и синови
СЛОБОДАН, МИЉАН и САША с породицама

Породица

Заувек твој супруг

(79/260518)

(68/260428)

МИЛОРАД ЂУРОВИЋ
(27/260282)

СТЕВАН
СПАСКОВСКИ
23. V 2008 – 23. V 2018.

30. маја, у 11 сати, дајемо
четрдесет дана

Четворогодишњи помен

МИРОСЛАВУ
МИЛИЋУ

ЗЛАТОЈУ
НОСИЋУ

Твоји најмилији

Никада те нећемо заборавити.
Супруга НАСТАСИЈА,
синови РАДЕ и ДАНИЛО,
снаја ГОРДАНА, унука
МИЛЕНА, зет ДАЛИБОР
и праунук ДАМЈАН

Само године пролазе, бол
је вечан.
Твоја ТИНА

(11/260229)

(6/256215)

(77/260475)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

1943–2014.

Двадесет и две године без драгог оца, деде и свекра

СЕЋАЊЕ
28. V 1997 – 28. V 2018.

Про ђе го ди на на шем
драгом куму

СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ

ЗАРИЈУ
БОГАТИНОВИЋУ

РАДЕ Аце СТОЈКОВ
Пролазе дани, године, али љубав, поштовање и
захвалност никада.
Носе те у срцу: син СТЕВА, снаја ЉИЉАНА
и унуке НИНА и САНДРА
(10/260228)

ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД

Кум СИНИША,
МИЛОШ
и кума БИЉАНА

(23/260278)

(67/260426)
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Петак, 25. мај 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ

У суботу, 26. маја 2018. године, у 11 сати, одржаћемо годишњи помен

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

ИВАНУ ГРГИЋУ

29. V 2016 – 29. V 2018.

дипломирани економиста

МЛАДЕН
СТАНКОВИЋ
28. V 2013 – 28. V 2018.
С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе.
Син ДЕЈАН
с породицом

1930–2017.
Бол и туга не мере се речима, ни временом које пролази, већ празнином која је остала после тебе.
Твоја породица
(37/260328)

Навршило се пет година
откако си отишао у вечност

Чуваћемо сећања на сву љубав, пажњу и топлину коју нам је несебично пружао. Почивај у миру.
Ваши најмилији: супруга МАРА, синови НИКОЛА и СТЕВАН,
снаје БИЉАНА и ДРАГАНА, унуци и унуке ИВАН, МАРКО,
ИВАНА, ВУК, МАРИЈА и ЗОРАН и праунук ВЕЉКО

(63/260417)

У среду, 30. маја, биће четрдесет дана како нема
нашег деде

(58/260398)

Браћа

СЕЋАЊЕ

ЕМБЕЛИ
МИРОСЛАВА
МИЛИЋА

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ
АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

Његови: ДАНИЛО,
РАДЕ, ГОЦА, МИЛЕНА,
ДАЛИБОР и ДАМЈАН

МИХАЉ

ИМРЕ

1962–2002.
16 година

1959–2013.
5 година

(34/260323)

Време пролази, а туга је вечна.
Твоји: тата МАРЦИ, мама МИЦА и брат СТЕВАН

29. V 2016 – 29. V 2018.
Године пролазе, туга и бол остају.

27. ма ја на вр ша ва се
шест година откад није с
нама наша драга

(8/260219)

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Воли те твоја сестра

Неутешни родитељи: отац ДАНЧА
и мајка ЗВЕЗДАНА

(72/260441)

(38/260330)

28. маја 2018. навршавају се четири године откако није с нама наша

У суботу, 26. маја 2018, у
11 сати, на Новом гробљу
даваћемо двогодишњи
помен нашем драгом супругу, оцу и деди

23. XI 2017 – 23. V 2018.

Твоји: супруга МИРА, ћерка СНЕЖАНА и син
БАЦКО са својим породицама
(35/260326)

СНЕЖАНА
ЂОРЂЕВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ДРАГАН,
ДРАГАНА, ИВАНА,
НЕБОЈША, ВИКТОР
и ВАЊА
(48/260358)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА
ТРНИНИЋ
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА
2006–2018.

(33/260314)

Дванаестогодишњи помен обележићемо у суботу, 26. маја 2018, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.
Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, снаја ДИЈАНА и
унука ЈОВАНА

ЉУБОМИР НОВИЋЕВИЋ
Прошло је шест месеци откако си нас оставио да
тугујемо, али те никада нећемо заборавити.

1. јуна 2018. навршава се дванаест година откад
нас је напустила

СЕЋАЊЕ

(46/260350)

ЂОРЂИЈУ
ГРУЈИЧИЋУ
Супруга ДРАГИЦА
с породицом

28. маја навршава се седам година откада нас је
напустио наш драги

Радо те се сећамо и чувамо од заборава.

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНКО ЋИРИЋ

Твоје: ЗОРИЦА и НИНА
(19/260269)

Сваки мај буди тугу.

(7/260218)

30. маја 2018, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен
на Старом гробљу

МАРИЈИ ЛУКИЋ
Заувек ћеш живети с нама.
Твоја деца
(1/260111)

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ

рођ. Микашиновић
10. VIII 1957. Огулин –
7. II 2013. Сарајево
Прошло је пет тужних
година без наше Марије.
Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН
и НАДА, супруг СЕАД,
мајка МИЛЕВА, брат
ПЕТАР и сестра САВКА
с породицама, као
и унуци ПАТРИК,
ЛАУРА и ДАНИЕЛ

17. XII 1926. Огулин –
27. V 2009. Панчево
Прошло је девет тужних
година без нашег Николе.
Успомену на њега
чувају: супруга
МИЛЕВА, ћерка САВКА
и син ПЕТАР
с породицама, као
и унуци АЛЕКСАНДАР,
ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК

(31/260310)

(32/260310)

ПЕРА ПОЉАК
2014–2018.

(64/260417)

ГРУЈИЦА ШИМИЋ
2011–2018.
25. V 2008 – 25. V 2018.
Само године пролазе. Бол је вечан.
Супруга МАРИЈА и син МАРЈАН с породицом

СЕЋАЊЕ

Твоји: супруга и син с породицом

22. маја 2018. навршило
се две године откако није с нама наш вољени

(70/260434)

Нисмо вас заборавили

професор ПЕРA КУРЕЉУШИЋ
и другари ОЛИВЕРA
СМИЉАНИЋ, ЈАСМИНA ИЛИЋ,
САЊA ПАЈЕВИЋ и ИВАН
ГРНЧАРСКИ

МИЛАН БУКУР
Душо моја, чедо, изгубљена надо!

Генерација Гимназије 1994–1998.

Твоји најмилији

(76/260471)

(3/260207)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. мај 2018.

ПОМЕН

2. јуна навршиће се шест тужних месеци
откако ниси с нама

ЛАЦКОВИЋ

МАРИЈА
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МИЛАН ЛАЋА

1938–2015.
1930–2017.
Заувек ћемо вас памтити.
Сестре МАРА и МИРА с породицама и остала родбина
(20/260270)

ИВАН АДАМОВ

Сећање на вољене родитеље

ВИДЕСКИ

Само ми знамо како је живети без тебе,
без твог гласа и осмеха.
Само ми знамо, анђеле наш, колико нам
недостајеш.

ЛАЦКОВИЋ
Трогодишњи помен

Твоји: мајка ДАНИЕЛА, отац ДРАГАН
и брат ЈОВАН

годишњи помен

(81/260538)

СЕЋАЊЕ
26. V 2003 – 26. V 2018.

АНЂЕЛКА

ЕФТИМИЈЕ

2009–2018.

2016–2018.

Понекад у сновима, увек у срцу и мислима.
Ваши најмилији
(40/260336)

МАРИЈА

МИЛАН ЛАЋА

1938–2015.
Недостају нам, добри људи се не заборављају.

СЕЋАЊЕ на наше драге

Породица
(21/260270)

У суботу, 26. маја 2018. навршава се десет година откако нас је изненада и неочекивано напустио наш драги син, брат, стриц и унук

Нашем драгом

САВИЋ
МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
МИНДА
С љубављу и поносом чувамо успомену на њега.
СОФИЈА, БРАНИСЛАВА, МИРОСЛАВ и СРЂАН
(55/260381)

ДОБРИЛА
рођ. Патала

2008–2018.
1997–2018.
Увек у мислима с нама.
С поштовањем, поносом и тугом њихови
најмилији

Вољени наш

АЛЕКСАНДАР ШКРБИЋ КИЋА
1. VII 1986 – 26. V 2008 – 2018.
Сећање на тебе је део нашег живота, а љубав и
бол су вечни.
Твоји најмилији
(45/260348)

АЛЕКСАНДРУ
ШКРБИЋУ

(9/260226)

КИЋИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Породица ГРОЗА
(22/260275)

У суботу, 26. маја, на Старом православном гробљу, одржаће се шестомесечни помен

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо 26.
ма ја да ва ти пе то го ди шњи помен

СЛОБОДАН СТАНКОВИЋ

Прошле су четири године откако није међу нама, али је увек у нашим срцима и мислима, наша
вољена

1944–2017.
Пре пола године отишао си у вечност. Од тада
боли празнина која никада неће бити попуњена.
Боли немогућност да још нешто урадимо за тебе... Боле све неизговорене речи подршке, љубави и топлине. Боли сваки удисај без тебе, боли
живот без тебе.
Твоји најмилији
(2/260200)

СОФИЈА ЂУРИЋ
дипл. економиста
1959–2014.
Помен ћемо одржати у суботу, 26, маја 2018, у 10
сати, на гробљу Котеж у Панчеву.
Твоји најмилији

Нашој драгој

СЛОБОДАН МАЦЕДОНАЦ ЦУЛЕ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга ВУКИЦА, деца
ЈОВАНКА и ЖЕЉКО, унуци ЕМИНА, ОМЕР
и АЛЕМ као и остала родбина и пријатељи
(57/260398)

(82/260539)

ВЕРКИ
26. маја 2018. навршиће
се две године откако није с нама

ПЕРОШЕВИЋ
Породица
ПЕРОШЕВИЋ
(47/260356)

Сећање на

Сећање на

КРИШАН
ТОМИСЛАВА

ВЕРИ ЖИВКОВИЋ
рођ. Николић
Даваћемо четрдесетодневни помен, у суботу, 26.
маја 2018. године, у 11 сати.
Помен ће се одржати на православном гробљу у
Банатском Брестовцу.
Ожалошћени: ћерка МЈА, син ВЕЛИМИР, унуке
АЛЕКСАНДРА и ЛЕНКА, брат АЛЕКСАНДАР,
сестре ДЕСАНКА и ЗОРА као и остала родбина
(36/260327)

Сећање на драге родитеље

АРСИЋ
2003–2018.

водиоца дела „Утве”, на
дивног супруга, родитеља и деде, те најбољег
друга, пријатеља и кума.

РИСТИЋ
(28/260297)

(4/260211

Доживотно ће те се
ГОРДАНА, ВИОЛЕТА
и СРЂАН
(14/260247)

МИРКА
ДРАКУЛИЋА
2010–2018.
Време које пролази тужно је сећање на тебе.
Болно је, али љубав према теби вечна је.
Твоја супруга ВИДА

сећати ИВИЦА и ЉИЉА

КАТИЦА

СНЕЖАНА
АРАЛИЦА
1962–2016.

МАКСИМОВИЋ

врсног стручњака и руко-

БЛАГОЈЕ

МИОДРАГ
МИЈА

СТЕВАН

1927–2013.
1924–1998.
Поносна и захвална за љубав и пожртвовање ћерка
ГОГИЦА с породицом
(59/260046)

Свако сећање на тебе буди топлину у нашим срцима и бескрајну љубав
према теби која никада
неће нестати.
Нека те анђели чувају.
Твоји: синови
ВЛАДИМИР и БРАНКО
и снаја МАЈА
(80/260534)

ЉУБОМИР
ЗУБОВИЋ
30. V 2005 – 30. V 2018.
Још једна година у низу,
пуно бола и туге за тобом.
Нама и даље остаје да
тугујемо и патимо за тобом.
Пуно те волимо и бескрајно нам недостајеш.
Твоја МАРИЦА с децом
и шест анђела
(41/260337)
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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
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
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
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
30. априла: Стефана и Уроша – Тијана Ристић и Немања Терзић.

Добили ћерку
21. априла: Даницу – Милица Марков и Владо Томановић; 23. априла:
Деу – Саида и Јан Параска; 26. априла: Николину – Јелена и Тони Мандић; 3. маја: Барбару – Марија Бузејка и Стефан Матијевић; 7. маја: Марину – Татиана Иванић и Марко Јепуре; 10. маја: Тијану – Снежана и Марјан Алулоски, Мају – Нада и Павле Јовнаш, Милану – Јелена и Милан Левајковић; 12. маја: Тару – Јована и Бојан Антић; 13. маја: Софију – Сузана Роенхорст Бокун и Иван Бокун; 14. маја: Милицу – Дијана и Стефан
Мирковић; 15. маја: Срну – Маријана и Жељко Босиок.

Добили сина
12. априла: Јована – Сунчица Гроздановић и Милан Димитров; 26. априла: Михаила – Тијана и Урош Дашић; 27. априла: Михајла – Ангелина Јовановић и Зоран Потић; 30. априла: Вељка – Бранка и Младен Арсић; 7.
маја: Тадију – Наташа Соро и Владимир Недељковић; 9. маја: Дамира –
Жељана Сабљов и Иван Петров; 10. маја: Страхињу – Ивана и Предраг Гавриловић, Рељу – Јасна и Александар Поповић; 11. маја: Василија – Нена
и Александар Гајић, Стефана – Ивана и Дејан Николовски; 13. маја: Луку
– Александра и Александар Суботић, Милана – Слађана и Видосав Стојић,
Ђорђа – Ана и Душан Тошковић, Теодора – Марина и Арпад Ковач.

ВЕНЧАНИ
17. маја: Марина Маринковић Симоновић и Зоран Спасеновски, Ивана
Иванић и Огњен Ђорђевић, Ивана Лујански и Антал Токаи, Бошка Косјер и
Дејан Вабрик, Мариана Џувер и Зоран Рајачић.

10. маја: Радмила Тадић (1961); 11. маја: Иван Попов (1930), Вероника
Огненоски (1943), Радица Рајаков (1941); 12. маја: Петроније Стевановић
(1952), Горица Зиљкић (1933), Зузана Петрашова (1940), Мира Тулић
(1956); 13. маја: Славко Штркаљ (1926), Мирјана Пешић (1949), Љубица
Милорадов (1930), Мирјана Ђокић (1937); 14. маја: Даница Николић
(1933), Ана Гарај (1954), Мирјана Илић (1929), Соња Петровић (1976), Милош Војиновић (1950); 15. маја: Латинка Михајловић (1932), Маринике Секељ (1970), Стојанка Томин (1929); 16. маја: Викторија Ердељан (1940),
Никола Бунчић (1939), Викторија Отонога (1956), Милан Лукић (1948).
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ГЛУМАЦ
ИЗ „KOMШИЈА”

1
2
3
4

СВЕ
ЛOMИ
ШAЛOM

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. део плуга, лемеш (мн.), 2. насилно улазити у закључану просторију, 3. река у Северној Америци (водопади!),
4. дословно навођење туђих речи.

СУДОКУ

1
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Као лептир сте. Све вас погађа,
на све реагујете. Смирите се, набаците тај свој осмех на лице и
крените храбро ка свом циљу.
Не причајте никоме о својим
плановима. Напетост може донети проблеме с грлом. Стабилност
у вези.

2

Имате могућност да направите
пословни потез који ће се исплатити. Немојте да се бојите и да се
повучете. Пред вама је велики
пословни узлет. Нервоза изазива проблеме са желуцем. Будите
нежнији и попустљивији.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пренапети сте. Не знате прави

Период пред вама је као клац-

разлог, али чини вам се да је цео
свет против вас. Не трошите више него што имате. Не причајте о
својим плановима бар док не
кренете да их реализујете. Несаница.

калица – велике и непланиране
промене, па онда изненадни добитак. Ако планирате нови посао,
било би добро да нађете партнера за то. Не тражите грешке на
другој страни, за свађу је ипак
потребно двоје. Мања прехлада.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ако вам је посао повезан с путовањем или неком врстом новчаних трансакција, остварићете
изузетан успех. Емотивно сте
празни и у константној потрази
за нечим идеалним. Прихватите
позив за излазак, ко зна...

Превише тога вам стоји над
главом. Понекад дате себи луксуз да кажете да сте уморни, али
само на тренутак. Помоћ партнера вам је у овом тренутку неопходна, потражите је. Живнућете
због прилива новца ове недеље.
Алергије.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Избегавајте ризике у послу.

Пред вама је седмица слична

Колико год да неки посао изгледа занимљив, показаће се као
потпуни промашај. Концентришите се на оно што је сигурно.
Звезде кажу да сте ви главни
изазивач свих проблема у вези.
Контролишите бубреге.

стампеду. Новчани приливи, редовни и ванредни, улагања, пословна путовања. Ако имате правних проблема, ово је повољан период да дође до коначног разрешења. Потребна вам је подршка
партнера. Пробавни проблеми.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Право је време да се позабавите својим стамбеним питањем,
без обзира на то да ли купујете,
сређујете или продајете стамбени
простор. Пробајте да штедите.
Незадовољни сте тренутним статусом, али и за проблеме је потребно двоје. Болови у рукама.

Превише сте емотивни кад су
неке пословне одлуке у питању.
Не будите сажаљиви, потражите
помоћ од најближих сарадника и
реагујте адекватно. Новац вам
пристиже у мањим количинама.
Мањи неспоразуми с партнером. Проблеми с грлом.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
1

4

2

ВОДОРАВНО: 1. десна притока
Дунава – једногодишња зељаста
лековита биљка, 2. повредљив –
које се може бранити, 3. горњи
део човечјег тела – зглоб, 4. део кућног намештаја – германски народ
који је некад насељавао Скандинавију, 5. мaслина – венецуелански војсковођа, револуционар и државник, Симон, 6. једињења алкохола и киселина – сестрин син.

(23. 10 – 21. 11)
Пазите какве изборе правите.

1

Први описи се односе на појмове између испрекиданих линија, a други на појмове који се
уписују кроз цео лик. У осенченој усправној колони добија се
име и презиме наше младе глумице (сa слике), која игра у ТВ
серијама „Кoмшије” и „Истине
и лажи”.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
бити прилично стабилни. Понашате се рационално, поставили
сте високе захтеве пред себе, али
и пред друге. Љубав и јак емотивни набој осликаваће ваш љубавни живот. Вирусна инфекција.

3

6

Бик
Приходи ће вам ове седмице

1

5

(23. 9 – 22. 10)

2

3

4

5

6

7

8
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3
4
5
ВОДОРАВНО: 1. врста ратног брода, 2. припадник једне етничке групе у Швајцарској, 3. руковалац техничким уређајима (мн.), 4. шала,
комедија – америчка филмска глумица (Лена), 5. наш филмски глумац (Милан) – мушко име одмила (Радивоје).
УСПРАВНО: 1. врста ударца у боксу, 2. интерпретатор реп музике, 3.
направа којом се нешто стеже, 4. место у средњем делу Баната, 5.
тропски папагај, 6. обртни део електромотора, 7. полупаразитски зимзелени грм, 8. птица певачица, 9. град у Румунији.
РЕШЕЊА – Укрштени слогови 4 х 4: раоници, обијати, Нијагара,
цитирање. Анаграм: Милош Самолов. Судоку: 785926413,
396415827, 142387956, 658243179, 427591368, 913768542,
571639284, 834172695, 269854731. Мини-укрштеница: крстарица,
Ретороман, оператери, шега, Олин, Ерак, Раћа. Испуњаљка: з(драва)ц, б(рањив)о, з(глава)к, н(орман)и, б(олива)р, с(естри)ћ.

2

ИСПУЊАЉКА

Вага

(21. 3 – 20. 4)
краћа путовања и одмор. Склони
сте да трошите више него што
имате, и то на непотребне ствари.
Пробајте да се обуздате. Без обзира на то да ли сте у вези или
сами, некако сте склони рутини.
Могуће су мање главобоље.

2

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

6

КОКТЕЛ

Ован
Период пред вама је повољан за

УМРЛИ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

2

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили близанце – синове

ЕНИГМАТСКИ

1

Петак, 25. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

29

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 25. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКА ПЛЕСНА ГРОЗНИЦА ОДАВНО ДРМА И ПАНЧЕВО

САЛСА, ТАЈ ТОПЛИ МИЛОЗВУЧНИ ТАЛАС ЕГЗОТИКЕ
И док су пре пет-шест година
неки још у неверици климали
главом, данас на помен салсе
готово да више нема непознаница. Ако ништа друго, увелико се зна да је у питању егзотични плес пореклом с Кариба, тачније с Кубе, а све је већи
број оних који су се у њему
опробали и макар извесно време провели играјући га.
Када је та прича допрла довде, почели су да ничу клубови
у којима се учи овај занимљиви плес, што с несмањеном жестином траје све до сада.
А како и не би када је реч о
чистом ентузијазму, љубави,
релаксацији, опуштенцији...
Тај егзотични, топли и милозвучни талас није мимоишао
ни Панчево и траје нешто више од деценије, откад је на ове
просторе дошао члан бенда
„Салса и пунто” – Хорхе Ривера Легат, који је први почео да
подучава наше суграђане овом
уникатном плесу.
Његов директан ученик био
је Раша Мијатовић, који је 2011.
године и основао школу салсе
„Кубана”. Он је то успешно радио шест година, када је, попут многих сународника, „трбухом за крухом” отишао у богатији свет, а инструкторску
палицу препустио тридесетчетворогодишњем Зорану Златковићу.
И у пару и у руеди
– Салса је посебна због слободе
израза и мноштва лепих и разноврсних фигура. У преводу,
плес није стриктан, не инсисти-

мајком Силваном и у почетку
само гледала, да би је на једном часу неке од искуснијих
плесачица подигле да мало ђуска. Испоставило се да је Ања
за неколико часова савладала
кораке и фигуре који се уче
месецима.
Кристина (24), студенткиња
економије, на салсу је, с претходним играчким искуством,
дошла пре око пола године, па
иако јој на почетку није било
превише инспиративно, с временом се заљубила у овај латино плес, и то превасходно
због атмосфере, веселе музике, опуштених људи, а нешто
се и научи.
Толики стаж има и Јелена
(16), ученица Медицинске школе, која је раније ишла на зумбу. Поредећи те две ствари, она
истиче да је салса занимљиви-

ра се на стилу и свако има право да изгради сопствени. Постоји неколико основних корака,
који се лако уче на почетним
часовима, након чега одмах радимо у пару. Или заједно, у руеди, што на шпанском значи точак. Поента је у томе да сви парови стану у круг, док инструктор узвикује фигуре, а када изговори команду „даме”, тада сваки мушкарац преузима партнерку са своје десне стране, настављајући с њом да игра следећу
комбинацију. И тако укруг. И то
је оно што краси и издваја салсу
од свих осталих плесова, а самим тим и утиче на толику њену популарност – наводи Зоран.

Поред те већ довољно занимљиве ствари – да се парови у
руеди константно мењају, за
овај плес је јединствено и то
да девојке без партнера могу
ући у „точак”, јер ће већ на
следећу команду „даме” добити саиграча и отплесати задату фигуру. Салса се, наравно,
може играти и у пару.
– То је опуштен плес који не
инсистира на стилу, већ на забави, па се прилично лако научи и заволи. И због тога га
могу играти људи свих узраста
и професија. Тако на часовима
имамо девојчицу од девет година, која је феноменална, затим млађе, средње и старије,

па и оне од преко педесет година. Једноставно, сви су добродошли, а поред часова, које редовно одржавамо викендом, најмање једанпут месечно организујемо журке, попут
оних у Културном центру Панчева, о чему се договарамо преко наше „Фејсбук” групе. Како
се приближава лето, правићемо окупљања и на отвореном –
најављује предстојеће догађаје
овај инструктор салсе.
Присутне све генерације
А као што је речено, међу „салсеросима” има људи разних
старосних доба – од пензионера до поменуте деветогодишње
Ање. Она је најпре долазила с

сто за опуштање. С обзиром на
то да је већ учио стандардне
плесове, он се лако адаптирао,
а веома је помогло и то што су
га сви брзо прихватили, јер се
овде не гледа на године. Небојши се ова игра допада и због
много покрета и безброј комбинација, а није занемарљиво ни
трошење сувишних калорија.
Марија (29), по занимању службеник обезбеђењa, овде је два
месеца, и то зато што воли латино музику, а пре свега због
добре енергије, па не осећа никакву нелагоду.
Све њих пажљиво надзире и
Анђела, помоћник инструктора, која је на салсу кренула пре
шест година и отада је, уз једну
паузу, непрестано играчки активна.
– Претходно искуство није
превише битно, већ то да ли

И старо и младо, игра радо
ја, али и компликованија, јер
су, у односу на зумбу, сви кораци повезани.
Иван (34) ради као бравар и у
„Кубани” је две године, а за њу
је сазнао преко плаката. У почетку, док је хватао основни корак и ритам, није му ишло лако, али није одустајао, па је сада досегао завидан ниво знања.
Војни пензионер Небојша (55)
на салсу долази око годину дана и сматра да је то добро ме-

имате осећај за ритам. Важна
је и упорност, па су се, уз много
уложеног труда, снашли и они
којима на старту није ишло.
Морам да истакнем да смо као
нека велика породица, која сваког дочека раширених руку и
отвореног срца. Овде нема такмичења, реч је само о забави –
истиче Анђела.
И заиста, топли талас салсе
са собом доноси много смеха,
лепоте, позитивних вибрација...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Може удвоје...

... а може и више одједном

КОРИСНА ИДЕЈА УДРУЖЕЊА „ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ”

Деца у пракси учила о лековитом биљу
Тридесетак малишана из ОШ
„Бранко Радичевић” и Студија
„Пчелица Д” имало је у понедељак, 21. маја, јединствену
прилику да посети Институт за
про у ча ва ње ле ко ви тог би ља
„Доктор Јосиф Панчић”. То је,
попут обиласка Поњавице и
Градске шуме, још једна у низу активности удружења грађана „Трећи миленијум”, чија
је координаторка Цица Станић
као главни циљ истакла намеру да деца стекну навику да
чувају природу.
Ученици су тако обишли једну од највећих колекција биља у
земљи, с мноштвом различитих
врста на једном месту, о којима
им је сијасет интересантних информација открио научни сарадник у поменутом предузећу
– др Владимир Филиповић.
Нема сумње да је деци било
изузетно занимљиво да на лицу места виде, додирну, помиришу, уберу или грицну неку
од тих биљака, а притом су и
много новог сазнали.
Као, рецимо, то да је врста
гинко, корисна за побољшање

Страну припремио

Јордан
Филиповић

меморије, постојала још у време диносауруса. С друге стране, од махоније се праве препарати против псоријазе, док
се од перунике, препознатљиве по плавом цвећу, у производњи парфема употребљава
корен, а тај део валеријане користи се као седатив. У колекцији се налази и ехинацеа, одлична за побољшање имунитета, па панонски тимијан, који
мирише на лимун, и све популарнија аронија, препуна танина и антиоксиданаса. Од петровца или сапуњаче, што је
логично, прави се сапун; корен
гавеза користи се као гел за лечење ишијаса и других проблема леђа, а лист те биљке може
послужити за терање мишева
и, због много калијума, за при-

храну других биљака, а бела
очајница је, према неким мишљењима, женама помагала у
лечењу стерилитета.
Малишани су видели и надалеко познате камилицу, матич-

њак, лаванду и многе друге биљке, попут гороцвета или пурпурног дигиталиса, у народу знаног као напрстак, који је многим ученицима био интересантан за игру, док су неки од њих
погодили о којој се врсти ради
када је ред дошао на бели оригано, неизбежни зачин за пицу.
Деца су обишла и пластеник
за припрему расада, показан
им је и дестилатор за извлачење етарског уља из биљака, а
напослетку су добила по једну
саксијицу с босиљком како би
могла да га гаје код куће.
Све то малишанима је у сваком погледу испунило дан, па
би на надлежном месту требало добро размислити о обогаћивању њихове наставе оваквим практичним часовима.

Децо, је л` неко чуо за „напрстак”?

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.

Качаревци
Ови штенци, стари око два и
по – три месеца, који изгледају као да су расни, хитно
траже дом, јер их је неко оставио на качаревачким улицама, без трунке самилости и
хуманости.
Једна куца је већ удомљена, а за преостале је превоз
обезбеђен до било ког места у
околини.
Све друге информације могу се добити на телефон 063/82679-60.

Кикинђанин
Преслатко штене пронађено је у
Кикиндској улици на Котежу 2,
где га је неко, можда, изгубио
или пак намерно оставио да се
овако мајушно само сналази.
Наши хумани суграђани су псића привремено склонили са улице, али он хитно тражи свог власника или нови дом. Овај лепотан, стар око два месеца, биће
средњег раста, а веома воли да спава и да се игра стварима у
кући.
Контакт-телефон је 063/368-805.

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

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗЛАТНА ОДЛИЧЈА ЗА
ЗОРАНУ И АЛЕКСУ

НЕИЗВЕСТАН ФИНИШ ТРКА

На стадиону Војне академије у нашем главном граду
прошлог викенда је одржан
Куп Београда у атлетици за
сениоре.
Зорана Барјактаровић, чланица АК-а Динамо, остварила

је две убедљиве победе на том
јаком такмичењу. Прво је наступила у трци на 100 м, у
којој је тријумфовала с резултатом од 11,89 секунди, а
потом је била убедљива и у
свом првом надметању у каријери у трци на 400 метара.
Ту деоницу је истрчала за
55,36 секунди и окитила се
најсјајнијим одличјем.
После двоструке победе у
Франкфурту прошле недеље
и с трофејима с Купа Београда, Зорана спремна путује у

Финску, где ће наредног викенда бити одржан Куп шампиона.
На Првенству Београда за
млађе јуниоре одличан резултат остварио је још један
члан Динама.
Алекса Живанов је тријумфовао у бацању копља, с резултатом од 45,50 метара. Треба рећи да је Алекса још увек
пионир, тако да овај резултат
има још већу вредност. Да се
ради о изузетном атлетичару,
говори и чињеница да је у протекле две године освајао медаље у скоку удаљ, као и у тр-

кама на 60, 100 и 300 метара,
па зато с разлогом постаје најозбиљнији кандидат за репрезентативни дрес Србије.

МИНИ-КАЈАК

МЕДАЉЕ СА АДЕ
Лига Србије у мини-кајаку
одржана је 20. маја на Ади
Ци ган ли ји. Тре нер ККК-а
Панчево Зоран Живковић повео је на то надметање двадесет младих кајакаша, који
су веслали на стази од 500
метара.
У групи дечака рођених
2005. и 2006. године четве-

рац у саставу: Марко Живковић, Огњен Цветић, Милош
Јовановић и Владимир Бојанић освојио је сребрно одличје, а бронзом се окитио
двосед који су чинили Марко Живковић и Владимир Бојанић.
Де ча ци ро ђе ни 2007. и
2008. године такође су имали

много успеха. Четверац у саставу: Дамјан Томић, Ђорђе
Арсенов, Вук Стојановић и
Павле Торњански други је
стигао на циљ. У трци за трофеј Београда кадетски двосед Никола Кељевић – Виктор Стаменковић у неизвесној завршници освојио је
друго место.

У исто време у Сегедину је
одржан Светски куп, на ком
је репрезентативка Србије Биљана Релић, чланица ККК-а
Панчево, заузела пето место
у елитној конкуренцији и тако најавила добар резултат
на Првенству Европе, које ће
бити одржано у Београду почетком јуна.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

УСПЕХ У ВИНЧИ
У Винчи је прошлог викенда
одржан џудо-турнир за најмлађе борце, под називом
„Куп Дунава 2018”. Такмичари панчевачких клубова су и
овог пута били на висини задатка.
Динамо се представио са 14
својих чланова, који су зарадили седам трофеја. Златне

медаље су освојили: Немања
Ђуришић, Гаврило Бошковић,
Лука Црњин и Матеја Зубо-

На реду мегдан
с Партизаном
Јабучани гостују
у Долову
Плеј-оф Суперлиге Србије за
рукометаше улази у сам финиш. До коначне одлуке о томе ко ће бити нови шампион
наше земље, остале су још само две рунде, што значи да ће
најбољи рукометни тим почетком наредног месеца подићи
пехар намењен прваку државе.
Љубитељи игре с лепљивом
лоптом с нестрпљењем ће ишчекивати те утакмице, јер у
српској елити нема непоражених тимова, а борба за титулу
одавно није била неизвеснија.
После седмог кола, које је било на програму прошлог викенда, лидер из Ниша имао је
само бод више од првог пратиоца, новосадске Војводине, а у
стопу их је пратио захуктали
Партизан на трећем месту. На
жалост поклоника рукомета у
нашем граду, „жуто-црни” су
мало изгубили корак у трци с
водећима, јер после седам одиграних утакмица у плеј-офу
имају скор од три победе и четири пораза, исто као и шабачка Металопластика на четвртом месту.
„Вукови с Тамиша” су прошлог викенда гостовали у Новом Саду, где су одиграли дерби с Војводином. „Црвено-бели” из Српске Атине у последње време су били стална „муштерија” панчевачком тиму; Динамо је славио и у шампионату,
али и оба пута у СЕХА лиги... У
петак, 18. маја, у дворани „Слана бара” ситуација је била другачија. Новосађани су искористили све слабости гостујућег
тима, па су дошли до вредне победе која их је вратила у трку за
шампионски трон: Војводина–
Динамо 28:22 (15:10).
Домаћи тим је од самог почетка утакмице наметнуо свој
стил игре и био састав који држи утакмицу под контролом. Вој-

има ла пред ност од пет го ло ва (15:10), а у дру гом по лу вре ме ну је ру тин ски од ра ди ла по сао и ни је до зво ли ла ри ва лу да се вра ти у
меч и евен ту ал но на чи ни
пре о крет.

нина с 31:27 (19:14), па су тако
ову сезону учиниле веома успешном. Шампионат су завршиле у горњем делу табеле, на четвртом месту.
У утакмици против Зрењанинки шансу су добиле девој-

рену решила у своју корист,
само је у првих десет минута
била равноправан ривал. Момци тренера Шуловића су чврстом игром у одбрани и још
бољом транзицијом у нападу
направили озбиљну разлику у

У среду, 23. маја, када је овај
број „Панчевца” већ био закљу-

ке ко је су то ком пр вен ства
имале мању минутажу, па оне
најискусније играчице, голман
Сања Павловић и капитен Светлана Ничевски, нису ни улазиле у игру, док је Марија Милићевић извела, и то успешно,
само један седмерац.
Централна фигура овог сусрета била је Катарина Шуберић, која је постигла осам голова, а ефикасношћу су се истакле и Јована Јовановић и Невена Џелајлија, које су по шест
пута биле прецизне. Драгана
Чакмак је четири пута погодила мрежу ривала, Невена Којић три, а Невена Станишко-

головима, која се из минута у
минут само увећавала, да би
на крају достигла великих девет го ло ва: Си ва ц–Ја бу ка
23:32.
Сви играчи из Јабуке заслужују похвале за пружену партију, а посебно су се истакли
Јовановски са једанаест, Пешко
са осам и Спасић са седам голова, као и капитен Митановски, који је феноменалним одбранама на голу дао велики допринос овом важном тријумфу.
У последњем колу рукометаши Јабуке гостују у Долову.
Важну победу у Другој лиги
група „Север” остварили су и

ДИНАМО БОЉИ ОД НАЈБОЉЕГ
водина је повела с 5:1, па је то
био први сигнал да је у овај меч
ушла с намером да се реваншира Динаму за све поразе у протеклом периоду. „Жуто-црни” једноставно нису имали своје вече.
Шкрипало је у нападу, није било оне препознатљиве агресивности и чврстине у одбрани...
Још увек званични шампион Србије умео је то да казни, па у
утакмици одиграној прошлог
петка готово да и није било неизвесности око победника.
Већ по сле пр вих три де сет
ми ну та игре Вој во ди на је

чен, Динамо је у Хали спортова на Стрелишту одиграо још
један дерби. Угостио је лидера, Железничар из Ниша, а идућег викенда ће Бранко Радановић и његови саиграчи бити
на новом великом искушењу –
следи им пут у Београд и мегдан с Партизаном.
Рукометашице ЖРК Панчева су на најлепши начин окончале шампионат у Супер Б лиги
– тријумфом. Девојке које предводи тренер Марко Крстић у последњем колу су на свом терену
савладале Пролетер из Зрења-

ВЕСТИ С ТАТАМИЈА
вић, а сребром су се окитили
Павле Радивојевић, Ђорђе Чавошки и Никола Митић.
Успешни су били и такмичари ЏК-а Панчево. Лазар
Ваневски је освојио сребрно
одличје, а Нина Албијанић и
Александар Лупулов заслужили су бронзане медаље.

ОДЛИЧНИ КАЧАРЕВЦИ
Такмичари Џудо клуба Јединство из Качарева били су веома успешни прошлог викенда.
На турниру у Кикинди Кристина Бјелчевић је освојила златну медаљу, а Растко Анђеловић
се окитио сребрним одличјем.

Из Београда, с „Купа Дунава”, у Качарево су стигла четири трофеја. Тријумфовао је
Кристијан Лехни, Марија Пеневски је зарадила сребро, а
Огњен Јаћимовски и Алекса
Лехни заслужили су бронзе.

Осмо коло плеј-офа Суперлиге одиграно је у среду, 23. маја. „Жуто-црни” су у Хали спортова на Стрелишту угостили
лидера из Ниша, а после шездесет минута победу је славио
тренутно бољи тим, онај који с правом заузима место у врху
српског рукомета: Динамо–Железничар 32:25 (15:13).
Момци које предводи тренер Иван Петковић оставили су
срце на терену, па главни кандидат за титулу није имао баш
никаву шансу да може да избори повољнији исход.

вић два пута. По један погодак су постигле Јована Рикановић и Марија Милићевић, а
играле су и Тамара Бернардић
и Александра Стефановић, која је бранила гол Панчева током целе утакмице.
Своје навијаче су обрадовали
и рукометаши Јабуке, који се надмећу у Првој лиги група „Север”.
Момци које предводи тренер Игор
Шуловић су феноменалном
игром, у дербију првенства, у Сивцу савладали домаћи истоимени
тим, па су тако преузели друго
место на табели, коло пре краја
првенствене трке за бодове.
Екипа Сивца, која је до сада све утакмице на свом те-

рукометаши ОРК-а Панчево.
Момци које предводи тренер
Душан Грандов савладали су
Будућност с 36:33 у Хали спортова на Стрелишту, па су с новим бодовима остали у трци
за пласман у виши ранг.
Наредног викенда Урош Прчуља и његови саиграчи гостују у Футогу, где ће одмерити снагу с домаћим Металцем.

Стране припремио

Александар
Живковић

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТИТУЛЕ ЗА АЊУ
И МАРКА
У Зрењанину је прошлог викенда одржано Школско првенство Србије у шаху, на којем су сјајне резултате оства-
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Рукомет
СУПЕРЛИГА

Првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина” ушла је у сам финиш. Прошлог викенда су на програму
биле утакмице 28. кола, али
ову рунду шампионата поклоници најважније споредне ствари на свету у нашем граду и
околини неће памтити по лепом. И Динамо 1945 и Железничар претрпели су поразе,
али с обзиром на то да су оба
клуба сав посао око статуса за
ову сезону одавно већ завршила, губитак бодова и није тако
страшан.
Популарни „брзи воз” гостовао је у Пригревици, где је одмерио снагу с другопласираним Братством 1946, који је
прошле среде срећно стигао до
сва три бода на СЦ-у „Младост”, када је савладао Железничар с 1:0. Пригревчани су
„узели скалп” још једном панчевачком тиму, па заслужено
држе друго место иза будућег

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
субота, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

предност су дуплирали почетком другог полувремена, такође поготком с беле тачке. Победник је тада практично био
одлучен, а момци из Пригревице су коначан резултат поставили у 77. минуту, када су и
трећи пут погодили мрежу ривала из Панчева.
Први тренер Динама 1945
Петар Дивић ривалу је супротставио тим у саставу: Томић,
Марковић, Дашић, Величковић, Рашић, Јовановић, Ива-

Сјајна је била и ученица трећег разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” Ања Радмановић,
чланица ШК-а „Аљехин”. Она
је такође остварила запажен
резултат од шест поена из седам партија и окитила се титулом шампиона.

ОСАМ БОРАЦА –
СЕДАМ ТРОФЕЈА
Чланови Карате клуба Младост из нашег града учествовали су прошлог викенда на међународном турниру „Рода куп
2018”, на којем је наступило
око 800 такмичара из пет земаља. Младост се представила
са осам бораца, који су освојили седам бронзаних медаља.
Трофеје су зарадили: Лара
Печеница, Катарина Петровић,

Дејана Ивановић, Марко Јањић, Анастасија Крстић, Филип Јефтић и Алекса Попов, а
учествовала је и Јелена Киџин.

СПАРТАКОВ КРОС
Тра ди ци о на лан „Спар та ков
крос”, који се сваке године одржава у Опову, био је на програму прошлог викенда. Чланови
АК-а Панонија, које је предводио тренер Саша Стојиловић,
освојили су пет медаља.

Хана Јарамаз и Ана Драгојевић заслужиле су највредније
трофеје. Сребром се окитио
Владимир Мирков, а бронзана
одличја су зарадиле Ена Шолаја и Катарина Њари.

Овог викенда

Поражени
и Железничар
и Динамо 1945
Омољчани изгубили у
Кикинди

рили и наши млади суграђани.
У веома јакој конкуренцији од
преко 800 такмичара шахисти
из Панчева су још једном потврдили да заузимају сам врх
овог спорта у Србији.
Ученик ОШ „Стевица Јовановић” десетогодишњи Марко
Милановић, са шест поена из
седам партија, освојио је највреднији трофеј.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

прволигаша Бечеја 1918: Братство 1946 – Динамо 1945 3:0
(1:0).
Домаћи фудбалери су у вођство дошли у 26. минуту, голом из једанаестерца, а своју

новић, Мирковић, Арбутина,
Марјановић и Терзић, а прилику су добили и Стојановски,
Вуковић и Јањовић.
„Брзи воз” је на трећем месту на првенственој табели, са

50 бодова, колико има и четвртопласирани Раднички из
Нове Пазове, а наредног викенда ће опет играти у гостима. На програму је пут у Нови
Сад и мегдан с Црвеном звездом, која још увек није решила све бриге око свог статуса у
овом рангу такмичења.
Фудбалери панчевачке „дизелке” претрпели су и дванаести пораз у шампионату. Они
су прошлог викенда гостовали
у Сремској Митровици, где је
домаћи тим оправдао улогу фаворита и заслужено освојио сва
три бода, који ће му много значити у борби за опстанак у трећелигашком друштву: Раднички – Железничар 2:0 (1:0). Митровчани су недавно тријумфовали и у Панчеву над Динамом
1945, па је то још један тим који је за кратко време надвисио
оба представника нашег града.
Раднички је пред око 200 гледалаца у Сремској Митровици
од самог почетка утакмице заиграо офанзивно, а иницијатива му се исплатила крајем првог полувремена, када су његови фудбалери први пут успели
да савладају голмана Николовског. Ни после одмора слика
на терену није била другачија.
Домаћи играчи су своју надмоћ крунисали у 69. минуту,
када су поставили и коначан
резултат: Раднички–Железничар 2:0.

Шеф стручног штаба панчевачке „дизелке” Горан Мрђа за
дуел у Сремској Митровици на
располагању је имао следећи
састав: Николовски, Аничић,
Савков, Павловић, Шобат, Јаћимовић, Целин, Руњајић, Радојичић, Станојковић и Јовић,
а прилику је добио и Агић.
Железничар је сада на деветом месту на табели, с 38 бодова, а у суботу, 26. маја, на
СЦ-у „Младост” дочекује још
једног „дављеника”. На програму је дуел претпоследњег кола
с Бачком 1901 из Суботице.
У потпуно сивило панчевачке „бубамаре” уклопили су се
и фудбалери Младости из Омољице, који се надмећу у Војвођанској лиги група „Исток”.
Они су прошлог викенда гостовали у Кикинди, где су од
истоименог домаћег тима претрпели пораз од 3:1.
После вођства Кикинђана од
2:0 Славен Јуриша је голом у
63. минуту вратио свој тим у
живот, али радост и нада Омољчана трајали су свега 180 секунди, јер су домаћи у 66. минуту и трећи пут савладали голмана Луковића и поставили коначан резултат – 3:1.
Тим који предводи Душан
Ђокић играо је у саставу: Луковић, Николић, Антић, Павловић, Јаковљевић, Гиговић,
Лукић, Јуриша, Додић, Кочић
и Петровић.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

утакмици у Сремској Митровици, против домаћег Итона.

Девојке су наступиле и на
традиционалном турниру „Пр-

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901
субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
субота, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ЈЕДИНСТВО (К)
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

28:22

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

32:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА

23:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

36:33

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

УСПЕШНА СЕЗОНА ЗА ОДБОЈКУ 013
ОК Одбојка 013 из нашег града испунио је свој циљ за ову
сезону – девојке ће се и од јесени надметати у истом рангу
такмичења. Млада екипа, једина из јужног Баната која је
истовремено наступала и у сениорској Другој лиги Србије и
у кадетској Суперлиги Војводине, у нову сезону улази с новим тренером и новим стручним штабом, јер је сениорско-кадетски тим преузео искусни
стручњак Драгољуб Јањић.
Пионирке Одбојке 013 учествовале су на Првенству Војводине, на које су се пласирале као победнице такмичења
на нивоу јужног Баната. Шансу да се нађу и на државном
шампионату изгубиле су на

Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 1945

Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ДИНАМО 1945 3:0
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

вомајски турнир градова” у Београду, где су показале завидан потенцијал против старијих и искуснијих екипа.
– Рад нашег клуба базира
се на деци и тренерском кадру. Изузетно сам задовољан
са рад њом с клу бо ви ма ОК
БНС и ОК Младост из Омољи це, а по себ но раз ме ном
тренерског кадра с тим спортским колективима – рекао је
Иван Кр го вић, пр ви чо век
ОК-а Одбојка 013.
Пред најмлађим одбојкашицама овог клуба је завршетак
сада већ добро познате Фер-плеј лиге, као и један велики
турнир који ће заокружити још
једну успешну сезону Одбојке
013.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – МЛАДОСТ

3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ

5:2

Б. Паланка: ДУНАВ–ЈУГОСЛАВИЈА

1:1

Црепаја: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)

1:4

Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА

3:0

Старчево: БОРАЦ–БАК

2:1

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

3:1

Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (С)

0:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДУНАВ

3:2

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ

2:1

Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА

2:1

ШАХОВСКИ КУТАК

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

Swanse

СТАРЧЕВЦИ ИСПРЕД СВИХ
Захваљујући свесрдној помоћи фудбалског имењака и МЗ
Старчево, Рагби клуб Борац из
тог места добио је на коришћење помоћни терен стадиона у
Старчеву. Уз максимално залагање љубитеља игре с јајастом лоптом, на терену су у четвртак, 17. маја, свечано постављени рагби голови, а част
да први одиграју утакмицу, имали су пионири РК-а Борац у
дуелу с ветеранима тог клуба.
– Ово је први терен у Војводини, а тек други у Србији, ко-

ји је намењен искључиво за рагби. Поносни смо на све што
смо до сада урадили, а припремамо још много тога, пре свега
за наше петлиће и пионире.
Имаћемо и две велике прославе – сто година од прве рагби
утакмице репрезентације Србије, али и четири деценије од
оснивања нашег Борца – рекао
је председник старчевачког клуба Радивоје Тасковић.
Већ у недељу, 20. маја, на терену у Старчеву одржан је завршни турнир Купа Србије за пе-
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тлиће и пионире. РК Борац се
показао као изузетан домаћин и
угостио је преко 150 клинаца и
клинцеза из: Лознице, Београда, Земуна, Панчева и Старчева.
У конкуренцији петлића тријумфовала је екипа Победника, а треће место је припало

борбеним малишанима из Борца, који су победили реномиране противнике као што су
Црвена звезда и Партизан.
Победник је тријумфовао и
у конкуренцији пионира, а друго место је припало панчевачком Динаму 1954.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх6)
Избор Р. Радојевић

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

НАПОРАН ВИКЕНД У ХОЛАНДИЈИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

На деоби првог места
у генералном пласману
Следе мегдани у Белгији
Најбољи српски аутомобилиста, наш
суграђанин Душан Борковић, заузео
је пето место у квалификацијама за
други викенд шампионата TCR Европа, који је одржан у холандском Зандворту, али је освојио и нови бод, који ће му много значити у генералном
пласману.
После сјајног старта сезоне и максималних 55 бодова које је освојио
на тркама у Француској Борковићев
„хјундаи” је, према пропозицијама,
додатно оптерећен с максималних
60 килограма баласта и подигнут на
100 милиметара, па је са укупном
тежином од 1.325 кг био убедљиво
најтежи, али и највиши аутомобил
на стази.
– Много тога се променило на аутомобилу. Не могу рећи да сам задовољан квалификацијама, али узео сам
један бод. Заиста су претерали с дизањем аутомобила, подигавши нас на
десет центиметара, а друге на седам.
Баланс аутомобила је много лош, спустили су му и снагу – рекао је Душан
после квалификација.
У првој трци у Холандији, која је
била на програму у недељу, 20. маја,
наш ас је заузео пето место, освојио
је нових десет бодова и тако задржао
лидерско место у генералном пласману.
Успех је још већи јер је Душан, као
и остали возачи „хјундаија”, био прилично хендикепиран у односу на конкуренцију због превеликих рестрикција на аутомобилу, које су ступиле
на снагу прошлог викенда. Ипак, то
је било веома узбудљиво надметање.
Већ у првим метрима трке створила
се огромна гужва, у којој су Борковићев клупски колега Рис Бар и Македонац Стефановски оштетили своје
аутомобиле, па су и окончали трку.
Борковић је сјајно стартовао, већ у
првој кривини је скоро избио на друго место, када га је Британац Џош
Фајлс ударио. Дуца је упркос томе
задржао четврто место, пре жуте заставе и изласка сигурносног аутомобила на стазу. Пуних десет минута
возачи су били на стази под сигурно-

сним возилом, па је у преосталих петнаест минута почела права борба.
Панчевачки ас, чији је аутомобил претрпео велику рестрикцију снаге мотора, успео је да буде најбржи возач „хјундаија” и да задржи пету позицију.

Сама
Истина је једна. Усамљена.
Не, није сама.
Јер, увек постоје барем две верзије исте истине.
Ако не и две потпуно различите: твоја и његова или њена.
Чак и када је тако – добро је.
Морају да се сударају, живе су, па им је то у бити.
Не ваља када престану да се преплићу, онда остане једна.
Сама.

А затим
– Већ на почетку трке сам могао и
на другу позицију, али сам на самом
старту добио ударац отпозади и имам
среће што сам уопште спасао аутомобил. Са овим балансом перформанси аутомобил је много спорији и
има мање снаге. Надам се да ће се то
променити. Пукла ми је и полуосовина, што сам осетио, али сам успео
да завршим трку. Нека овај викенд
прође овако са сакупљањем бодова,

надам се да ће се за следећи ове рестрикције нормализовати – истакао
је Дуца после прве трке.
Друга трка у Холандији била је на
програму у понедељак, 21. маја, али
је техничка грешка на аутомобилу

онемогућила најбољег српског аутомобилисту да освоји нове бодове, па
се Душан Борковић после другог викенда Европског шампионата налази
на деоби првог места у генералном
пласману, са Шпанцем Асконом. Обојица имају по 66 бодова.
Дуца је био скептичан пред старт, с
обзиром на то да му се дан раније аутомобил пушио приликом проласка
кроз циљ, када је установљено да је
пукла полуосовина, као и да му је отказао сервомеханизам на волану. Страхови су били оправдани, јер му се већ
на старту друге трке десила техничка
грешка. Након одласка у бокс, где је
изгубио много времена, Борковић се
вратио на стазу и показао да је спортиста који никад не одустаје. Иако
није имао никаквих изгледа да се пласира међу првих десет, возио је до самог краја и окончао је трку на осамнаестом месту.
– Спало ми је црево с турбине.
Мислим да је неко у тиму заборавио
да га стегне. Шта је – ту је. Изгубио
сам много бодова, али сам остао на
првом месту. Следећег тркачког викенда идемо да победимо, али ако
организатори оставе овако спор аутомобил, биће врло тешко. Људи из
„Хјундаија” су презадовољни мојим
наступима, али немам ништа од тога. Оваква трка не сме да се понови.
Истражићемо ко је одговоран. Идемо даље. Хвала свима на подршци,
навијачима, спонзорима и тиму –
рекао је Борковић после друге трке.
Трећи тркачки викенд ове сезоне биће на програму 9. и 10. јуна у белгијском
Спа Франкоршампу.
А. Живковић

Седиш и гледаш у даљину, сунчеви зраци ти гамижу по лицу.
Ставиш наочаре.
Мислиш да ћеш тако боље да видиш.
Ипак, није све у заштити. Ни у диоптрији.
Тек када се уметнички наштелујеш, направиш компромис не
газећи по себи, тада се ухватиш у мисли да си нешто посебно.
Своја особа.
А затим прогледаш.

Они
Отвориш очи.
Рашириш руке.
Да би постојала спремност да примиш.
Али то је лакше него да даш.
Дај најбоље од себе!
То су увек моменти у којима је живот леп.
Они прави моменти.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Алекса
Стојанов,
гимназијалац:
– За викенд ћу вероватно изаћи.
Обично то буде одлазак на пиће.

Ема Лебанов,
гимназијалка:

Иван Гигов,
матурант:

– Пошто се селим код
тате у Нови Сад, отићи
ћу да средим све око
уписа у нову школу, да
се распакујем и видим
какво ћу друштво имати. Можда ћемо ићи и
на базен.

– Планирам да завршим школу и изађем с другарима да
то прославим.
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