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КРАЈЕМ ОВЕ НЕДЕЉЕ

ПОЧИЊЕ УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА
Прскање са земље и из
ваздуха, најпре поред
река и бара
Уколико до викенда не буде било кише, крајем недеље би требало да почне уништавање комараца. Запрашивање ових досадних инсеката обављаће се из ваздуха и са земље, а
најпре ће обухватити површине поред река и бара, јер су та места идеална за њихово размножавање.
Блага зима, а потом честе кише и
драстичан пораст температуре, која је
већ данима летња и прелази просечне
вредности за април, били су идеални
за комарце. О томе говори податак да
их у клопкама које се постављају да би
се пратио њихов број пре почетка прскања у уобичајеним временским условима има 150, а ових дана око 1.000.
Редакцији „Панчевца” већ данима
стижу притужбе грађана да комараца
има у свим деловима града и да непрестано нападају током целог дана.
Због тога су депласирана годинама
понављана упутства да би требало избегавати изласке и шетње у вечерњим и јутарњим часовима јер их је
тада највише.
Зденка Миљковић, градски секретар
за заштиту животне средине, изјавила
је да ће се, за почетак, авионско прскање обављати поред Тамиша и Надела.

У свим деловима града нападају по цео дан
– Важно је да до дана који је предвиђен за то, не буде кише, јер у том
случају препарат који буде био бацан
неће деловати и неће бити ефикасан.
Ангажовање авиона из кога ће се вршити запрашивање доста кошта и не
сме се ризиковати да тај посао не
успе и да употреба препарата буде
неделотворна – рекла је она.
Додала је да ће Градска управа и
ове године, у оквиру борбе против комараца, делити грађанима Панчева и
становницима околних села кесице с
хемикалијом за њихово сузбијање које треба убацити у септичке јаме. Та

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

„Панчевац” не ради само 1. маја
Обавештавамо комитенте и читаоце да поводом првомајских празника
благајна „Панчевца” неће радити само у уторак, 1. маја. У понедељак, 30.
априла, радиће од 8 до 18 сати, а у среду, 2. маја, од 8 до 17 сати.
Новинари ће бити на услузи грађанима 30. априла и 2. маја. Следећи
број новина излази редовно – у петак, 4. маја.

акција ће почети средином идућег
месеца. Битно је да хемикалија није
отровна за људе и да је коришћена на
територији Београда, а досадашња искуства су позитивна.
Према речима Зденке Миљковић,
важно је да ове године неће бити потребе за расписивањем јавне набавке
за избор фирми које би биле задужене
за прскање комараца и надзор, јер су
фирме којима су поверени ти послови
прошле године потписале трогодишњи
уговор с Градском управом. Да то није урађено, запрашивање би сигурно
каснило, јер би било неопходно сачекати док не прођу предвиђени рокови
за административну процедуру која
мора да буде испоштована.
Миљковићева је додала да су честе
кише, влажност ваздуха и високе температуре ове године погодовале и порасту броја крпеља. Према њеним речима, њих највише има у парковима у Јабуци, Глогоњу и Старчеву, поред Новог
гробља, у близни Пескане, на шеталишту поред Тамиша итд. Рекла је и да би

ваљало да се травнате површине на којима их има покосе, како би препарати
за њихово сузбијање били ефикасни.
Поводом тога „Панчевац” се обратио и Данилу Бјелици, директору „Зеленила”. Он је изјавио да су радници
тог јавног комуналног предузећа већ
почели да косе траву по граду, пре
двадесет пет дана, и да дају све од себе да тај посао што пре буде завршен.
– Максимално смо ангажовани. На
терену је свакодневно двадесет великих косачица, исто толико тримера и
три трактора. Радимо сваке суботе, а
радићемо и један дан током предстојећег празника, јер смо максимално појачали интензитет кошења. Молимо грађане за мало разумевања јер нам је због
важећих прописа забрањено да запошљавамо додатно људство. Не смемо
чак ни да ангажујемо сезонску радну
снагу. Зато пребацујемо наше људе из
других радних јединица „Зеленила” да
помогну косачима – изјавио је Бјелица.
Засад још увек није откривен вирус
грознице Западног Нила, болести коју преносе комарци, а може да буде
заразна за људе. Према подацима Института за јавно здравље „Батут”, прошле године је на територији јужног
Баната од ње оболело петоро људи, а
није било смртних случајева. На територији Србије било је 45 потврђених случајева и четири могућа, и само два смртна исхода.
Редакција „Панчевца” ових дана је
добила имејл од читаоца Горана Соса
после којег се наметнуло питање о врстама комараца који нам ових дана
загорчавају живот. Он нам је написао
да је у свом стану усмртио комарца
који чудно изгледа, јер има жуто тело
и тачкице по крилима. Додао је да је
путем интернета покушао да утврди
којој врсти тај комарац припада, али
да никакво објашњење није пронашао.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Још мало, па Светско
првенство
Одбројавање је одавно почело, а из дана у дан расту позитивна тензија, напетост и ишчекивање. Преостало је још мало више од два
месеца до 14. јуна, када у Русији почиње Светско првенство у фудбалу.
Нема сумње да ће овај мега спортски догађај и смотра 32 најбоље
репрезентације бити у центру пажње целокупне светске јавности почев од првог дана па до 15. јула, када ће се играти финале у Москви.
Ове године ћемо и ми припадници јачег пола у Србији опет имати разлога да током тих месец дана све подредимо најважнијој споредној ствари на свету и проводимо сате и сате уз телевизоре. Међу
репрезентацијама које ће се такмичити у групи Е налази се и наша,
што ће бити довољан разлог за навијање и ишчекивање лепих вести
из Русије.
Надајмо се да ће селектор Крстајић и његови изабраници, када
отпутују на то такмичење, бити свесни да ће очи свих заљубљеника у
фудбал у Србији бити уперене у њих и да ће сви очекивати што бољи
пласман.
Биће страшно ако се опет понове немиле сцене с ранијих светских шампионата, на које смо их испраћали с надом и великим очекивањима, а они су се током тих такмичења свађали, картали, проводили, пили, играли испод сваког нивоа и испадали на самом
почетку.
Недавна реприза одличне серије Драгана Бјелогрлића „Монтевидео, бог те видео” о учешћу репрезентације Србије на првом светском првенству у фудбалу, у Уругвају, далеке 1930. године, још једном је подсетила на то да када нешто хоћемо и када се довољно
заинатимо, за нас не постоје границе.
Тако би требало да се понашају селектор Крстајић и његови изабраници када отпутују у Русију. Нека пред сваку утакмицу помисле
да ће их гледати милиони заљубљеника у фудбал који ће очекивати
лепе вести и нека „оставе срце на терену”, како то кажу надахнути
спортски новинари. Биће довољно.
Било би лепо и да не респектују превише моћније и јаче од себе,
као што ће то бити репрезентација Бразила, која је један од ривала
наше екипе. Снага једне репрезентације не мора ништа да значи,
што се видело 2010. године на Светском првенству у Јужној Африци, када је репрезентација Србије победила фаворизоване Немце.
Понављамо, потребно је само да се „наши” заинате у довољној мери
и пашће све препреке.
Разлога за оптимизам има, о чему сведоче вести које ових дана
долазе из Енглеске. Александар Митровић, шпиц играч у нападу нашег државног тима и нападач од кога се очекује да буде једна од
узданица наше селекције, већ дуже време као играч енглеског „Фулама” решета противничке мреже на утакмицама Друге лиге Енглеске. У тринаест последњих утакмица постигао је десет голова, из чега се јасно види да игра као никада до сада и да је у зениту каријере.
Светско првенство у Русији биће интересантно због још једног
аспекта. Председник Путин и државни врх те земље су више пута до
сада најављивали да ће учинити све да тај спортски догађај планетарних размера буде до сада невиђени спектакл, за који неће штедети паре.
С друге стране, Светско првенство у фудбалу требало би да се одржи у атмосфери када криза на релацији Запад–Русија никада није
била већа још од шездесетих година прошлог века и Хладног рата.
Да су страсти отишле предалеко, говоре изјаве неких високопозиционираних западних политичара да би Русији требало одузети Светско првенство. По њима ће Путин, попут Хитлера, који је искористио Олимпијске игре у Берлину 1936. године за јачање свог култа,
покушати исто и са Светским фудбалским првенством.
Већини људи на свету то такмичење у Русији биће повод за задовољство и уживање, али биће и оних који ће покушати да га искористе за своје мрачне циљеве.
Терористи Исламске државе су више пута до сада најављивали да
ће током Светског првенства у Русији показати да још нису побеђени и да ће организовати убилачке акције. Надајмо се да ће их руске
безбедносне службе у сарадњи с колегама из целог света, како је било на свим досадашњим великим спортским такмичењима, спречити у томе. Подједнако је важно и да уколико обавештајци из западних земаља први дођу до неких важних информација, поделе сазнања
која имају с безбедњацима из Русије, а не да их чувају за себе.

ФОТОГРАФИЈА Право место за одмор.
У центру града, ових дана
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.

ЈЕДНО МИШЉЕЊЕ: КАКО
УНАПРЕДИТИ „ЗАДОЦЊЕНИ ПУК”?
Након што је грађанство панчевачке
вароши и околине у априлу 1869. са
задовољством ишчитало премијерни
број „Панчевца”, већ тада се видело,
како је и најављено, да ће овај лист

давати вредносне смернице од користи за развитак друштва у целини.
У том светлу из наредних (другог и
трећег) издања ваља издвојити насловну рубрику, под називом „Једно
мишљење” (очигледно главног уредника Јована Павловића), у којем се

расправља о предлогу „предуготовничке школе за учитеље у Србији”.
Иако се, као што је познато, Панчево тада налазило у Аустроугарској
монархији, „Панчевац” се, као лист
намењен превасходно српској популацији, и те како освртао на оно што
се догађа преко Дунава; у овом случају реч је о пројекту тамошњег министарства просвете којим би „учитељи и учитељице за обучавање и своје
и туђе деце били довољно спремни”.
У тексту аутор критички промишља
на ту тему, уз бојазан да ће на предложени начин пут за „унапређење задоцњеног пука” бити предуг. Он зарад тога, поред осталог, предлаже да
се не на шесто, већ на прво место међу предметима учитељских школа
стави „Наука о животу и здрављу”. И
то због тога што, како се даље каже,
„најпре треба подићи народ; и то народ плодан који се множи, па народ
крепак, здрав, са довољном производном снагом за рад и привреду, за развитак и снажење изнутра, јер први је
чинитељ тело у животу и поједином
и народном, пак онда тек долази дух,
срце, верозакон и просвета”.

Посебан акценат у тексту стављен
је и на то да „здрављу детенцета особито годи чистота”, па сходно томе
„овамо спада свакидашње млачко
(никако врело) купање до губне, а после све ређе; доцније брисање нечисте коже чистим мокрим крпама, а
још боље чистим сунђером”.
У оба та априлска броја настављена
је и прича о школском питању у Панчеву у вези с недоумицом о томе ко је
дужан да се стара о школским потребама – „политична и конфесијална” власт.
Домаће вести доносе недељни преглед са састанка Општинског већа, на

којем се, поред осталог, дискутовало
и о изградњи путне инфраструктуре,
то јест о томе да ли ће изградња нове
пруге између Кикинде и Београда заобићи Панчево. Било је ту и (цивилизоване) дебате између одборника
Ламбовића и изасланика Графа, коју
је пресекао сам општински кнез Никола Павловић речима да је све још
увек неизвесно, а да ће, поред овдашњих фактора, на то утицати и став
српске владе, па треба „наставити рад
у тој ствари”.

И у овим бројевима било је места
за рубрике као што су „Дописи”, „Народна привреда”, „Извештај о раду
Панчевачке штедионице”, „Брзојавне

вести”, „Течај бечке берзе”, „Ред пловидбе”, „Стање воде”...
Иначе, тадашње новине још увек
нису познавале фотографију као део
техничког решења, па су згуснуте словореде разбијали једино огласи у различитим „замашћеним” фонтовима,
што се да видети из приложеног...
Ј. Филиповић

3

АКТУЕЛНО

Петак, 27. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

МАГИЈА „КРАЉИЦЕ ИГАРА”
Први суперлигашки
тријумф
Следи гостовање у
Земуну, па долазе
АБА лигаши
Најбоље кошаркашке екипе у
нашој земљи започеле су овогодишњу трку за титулу шампиона. Дванаест величанствених, међу којима је и панчевачки Тамиш, подељени у две
групе, воде жестоке борбе на
паркету, не би ли остварили
што боље резултате и приближили се зацртаном циљу. Одиграно је и треће коло Суперлиге, а досадашњи резултати показали су једно – изразитих
фаворита нема. Јер, како другачије објаснити тријумф чачанског Борца над Црвеном
звездом или победу Младости
над Мегом. На радост свих правих пријатеља спорта у нашем
граду, и кошаркаши Тамиша
остварили су први суперлигашки тријумф.
У уторак, 24. априла, у дорани „Ваи Таи” на Златибору,
момци које предводи тренер
Бојан Јовичић начинили су право изненађење и нанели су први пораз истоименом домаћем
тиму на његовом терену, још
од новембра прошле године:
Златибор–Тамиш 83:98, по четвртинама: 18:27, 21:25, 26:23
и 18:23.
Била је то изузетно важна
утакмица за тим из нашег града, јер су само тријумфом Младен Витковић и његови саиграчи могли да покажу и докажу
да заслужују место међу најбољима. И успели су! Ко зна који
пут показали су да су најбољи
када је најпотребније.
Играло се изузетно борбено
од самог почетка, јер су победу
желели и једни и други. Почетне поене за Тамиш постигао је најефикаснији актер утакми це Иван Сми ља нић, а та
„тројка” као да је дала крила
момцима Бојана Јовичића. Разиграо се и Александар Илкић,
а када је у игру ушао сјајни
Стефан Митровић, предност Тамиша почела је да се увећава.
Изузетно надахнуту партију Ми-

тровић је крунисао с десет поена у првој четвртини – без промашаја из игре! Тако су Панчевци на крају прве четвртине
имали девет поена предности
(18:27). Кошаркаши Тамиша
били су сјајни и у наставку меча, па су средином друге четвртине имали предност и од
двадесет поена (27:47). Златибор је успео колико-толико да
одговори, па се на одмор отишло с резултатом 39:52.

дили смо тринаест „тројки”, од
чега су Смиљанић и Митровић
десет пута били сигурни. Било
је и осцилација, али то је све
нормално. Златибор је тако изгубио први меч на свом терену
још од новембра. Идемо даље.
Досадашњи резултати показују да је Суперлига веома квалитетна и да су сви тимови у
игри за пласман у плеј-оф –
рекао је промуклим гласом у
телефонском разговору по по-

– Основни проблем за нас у
овој утакмици представљао је
атлетицизам ових двеју екипа,
а то се посебно видело кад смо
бра ни ли на па де ко шар ка ша
Меге, јер нисмо успевали да
зауставимо њихов офанзивни
скок. Ми смо успели да са 14
поена заостатка приђемо на свега два поена минуса, имали смо
и напад, али нисмо постигли
кош. Не могу да будем незадовољан, јер да смо одиграли де-

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

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

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

Домаћи тим је после одмора
заиграо много боље, успео је
да се приближи на само шест
поена заостатка, али су кошаркаши из нашег града одбили
све атаке, пре свега прецизним
шутевима с дистанце. Било је
то вече Ивана Смиљанића, који је у четвртој четвртини поново преузео конце игре у своје руке. Био је готово непромашив, па је један од најзаслужнијих за то што се Тамиш поново „одлепио” на деветнаест
поена „вишка” и тако практично одлучио победника.
– Целу утакмицу одиграли
смо баш онако како смо се и
договорили. За разлику од неких претходних мечева, овог
пута нас је служио шут. Пого-

вратку са Златибора тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Пре овог дуела тим из нашег града је на свом терену
изгубио од Борца са 69:86. Чачани су играли изванредно, готово без грешке, а да су тренутно међу најбољим екипама
у Србији, показује и њихов тријумф над Црвеном звездом. Борац је тако на челу групе А у
Су пер ли ги с мак си мал ним
учинком.
Много занимљивији и неизвеснији дуел Тамиш је одиграо с Мегом у Београду, у првом колу доигравања. Домаћин је славио победу од 86:77,
али победник се није могао
наслутити до самог краја утакмице.

сет утакмица током сезоне, са
оваквим интензитетом и чврстином, знали бисмо како да
одговоримо. Али ово је ипак
био стрес за моје играче и то је
основна разлика између КЛС
и АБА лиге. У сваком случају,
честитам мојим играчима на
пруженој игри – додао је Бојан
Јовичић.
Кошаркаши Тамиша у петак,
27. априла, гостују у Земуну,
где ће одмерити снагу са екипом Мла до сти, а по том им
предстоје два дуела са АБА лигашима. У понедељак, 30. априла, у наш град долази Црвена
звезда, а потом у четвртак, 3.
маја, у Хали спортова на Стрелишту гостује екипа Меге.
А. Живковић

УТАКМИЦА КОШАРКАШКЕ СУПЕРЛИГЕ

СПОРТСКИ СПЕКТАКЛ У ПАНЧЕВУ!
ТАМИШ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Хала спортова на Стрелишту
Понедељак, 30. април, од 19 сати
Борба за титулу шампиона Србије!
Дођи и навијај за свој тим –
буди део спортске историје нашег града!

Чувари традиције
Удружење грађана „Панонке” основано је 2008. године, с
ци љем да кроз афир ма ци ју
женског стваралаштва негује
старе занате и традиционалне
технике израде рукотворина,
као што су вез, ткање, златовез, пустовање, нец, шивење и
многе друге. Олга Жолнај Јокановић, председница Удружења, рекла је да је за претходних десет година постојања и
рада много жена прошло кроз
едукацију, као и то да Удружење сада има свој простор и
опрему за рад. Она, такође, истиче да су током десетогодишњег постојања учествовали на
разним сајмовима и базарима,
али да је за њих посебно значајан рад с младим људима на

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

радним данима 7–14

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

када је неопходно урадити
прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују сви
они који поседују лојалти
картице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама актуелног броја
нашег листа.
Додатне
информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903, а ово
су уједно и бројеви путем којих
се заказују прегледи. Новости
можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као и
на „Феј сбук” стра ни ци
Завода.

ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПАНОНКЕ”
Удружење грађана „Панонке”
из Панчева обележило је јубиларних десет година постојања
пригодном изложбом рукотворина која је отворена у Народном музеју у петак, 20. априла.
Изложбу под називом „Панонке
чувари традиције” отворио је Немања Ротар, градски већник задужен за културу. Том приликом, у присуству великог броја
посетилаца, Ротар је истакао да
ми, нажалост, нисмо народ који
негује културу сећања, као и да
је очување традиције важно за
сваки народ. Стога је поздравио
рад овог удружења, које већ десет година настоји да кроз афирмацију старих заната очува сећање на њих, као и њихово постојање у данашњем времену.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

које би пренеле своје знање и
искуство, те тако едуковале нараштај који ће њихов рад наставити у будућности.
На отварању је било речи о
успесима Удружења, а поменута је и „Банатска шара” као
један од три бренда који ће
представљати Србију. Речено
је и то да Удружењу значајну
подршку пружају Град Панчево, АП Војводина и Амбасада
Краљевине Норвешке у Србији. Како су истакли, посебно
су поносни на неколико жена
које сада имају самосталне занатске радионице.
Изложба је приређена поводом обележавања јубилеја, а
посетиоци је могу погледати
до средине маја.
Н. П.

Промоција романа
Ласла Вегела
Завршно вече манифестације „Једна књига – један
град”, под називом „Балкански хоризонт догађаја: Између историјске судбине и
индивидуалне животне приче”, биће приређено у петак, 27. априла, од 19 сати,
у читаоници Градске библиотеке.
Овогодишња манифестација посвећена је књизи „Балканска лепотица или Шлемилово копиле” Ласла Вегела. У
програму ће учествовати етнолог и антрополог Илдико
Ердеи, књижевна критичарка
Владислава Гордић Петковић
и аутор. Улаз на програм је
бесплатан.
Д. К.
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НА КОНГРЕСУ ДЕМОКРАТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЛАДИХ ЕВРОПЕ

Ђурин изабран за
потпредседника
Милица Барбу и Милош Ђурин,
пред став ни ци Демо крат ске
странке Србије, били су у Подгорици, 13. априла, делегати
на Конгресу Демократске заједнице младих Европе (DEMYC).

Домаћин Конгреса била је Нова
српска демократија.
На том скупу за потпредседника DEMYC-а изабран је Панче вац Милош Ђурин, члан
Извршног одбора Демократске
странке Србије. Иначе, председник организације постао је
Шпанац Хавијер Хуртадо Мира
из Народне странке.
Демократска заједница младих Европе основана је 1964.
године и друга је најстарија
организација младих у свету.
Седиште јој је у Бриселу и она
је чланица Европског парламента. Окупља конзервативне
и демохришћанске странке, као

и странке десног центра. Поред
ДСС-а, чланови DEMYC-а су
још 44 странке. Из региона су
присутни: Нова српска демократија из Црне Горе, Српска
демократска странка из Репу-

блике Српске и ВМРО–ДПМНЕ
из Македоније, а од у светским
оквирима важних партија своје представнике имају Народна странка шпанског премијера Рахоја, „Напред Италија”
бившег италијанског премијера Берлусконија, Нова демокра ти ја из Грч ке, „Фидес”
мађарског премијера Орбана,
Млада гарда „Јединствене Русије” председника Путина...
Подсећамо да је Ђурин пре
нешто више од месец дана био
члан међународне експертске
групе на председничким изборима одржаним у Руској Федерацији.

КОНЦЕПТ
На опаску да је последњих месеци помало ултимативан у
изјавама о косовском питању, као када говори да би повукао
потпис с Бриселског споразума, Дачић је одговорио да у
међународном праву не постоји пример да се поштује само
део потписаног уговора, као што је то случај с Бриселским
споразумом.
– Зато сам рекао: или важи све, или не важи ништа. И
остајем при томе – рекао је Дачић.
(Министар спољних послова и потпредседник Владе
Србије Ивица Дачић у интервјуу за „Танјуг”, 24. април)
***
Хашим Тачи и Рамуш Харадинај су мафијаши. Њих не интересују људи, већ само новац, власт и моћ.
(Џозеф Диогарди, бивши амерички конгресмен, у
интервјуу за приштински лист „Газета експрес”, 23. април)
***
Србија и земље региона, као и друге државе које желе редефинисане и боље односе са Сједињеним Америчким Државама имају прилику да то и постигну. Сада, или у наредне
две и по године, или шест година, у зависности од тога колико буде трајала Трампова администрација. Она не полаже
много пажње на то шта се дешавало раније. Стејт департмент је деценијама водио спољну политику у погрешном
смеру, али с тим је сада готово. Ако Србија жели да има боље
односе са Америком, треба само да буде присутнија у Вашингтону.
(Кори Левандовски, бивши шеф Изборног штаба Доналда
Трампа, на трибини коју је одржао 23. априла у Београду)
***
Готово да је немогуће одговорити да ли је то могло да се
избегне. Лоша комуникација између државника довела је до
бројних жртава, али са ове временске дистанце не можемо
тврдити ко је донео погрешну одлуку. Оно што је најбитније,
јесте да гледамо напред и да и даље радимо на добрим односима Американаца и Срба.
(Амбасадор САД Кајл Скот у одговору на новинарско
питање након обележавања Дана општине
Горњи Милановац, 22. април)
***
Добро је што је дигитализован и рестауриран филм „Маратонци трче почасни круг”. Тај филм је тиме спасен, јер је, да
то није учињено, претила опасност да пропадне, због тога
што је снимљен 1982. године.
(Слободан Шијан, режисер „Маратонаца”, у интервјуу за
„Курир”, 22. април)
***
Српски кошаркашки тренер Игор Кокошков један је од кандидата за новог тренера америчког Ен-Би-Еј тима „Финикс
санс”. Ако се то деси, он ће бити први тренер из Европе који
ће самостално водити један амерички тим. То ће му бити
још већи успех од оног који је остварио када је, предводећи
државни тим Словеније, освојио прво место на европском
првенству у кошарци које је одржано у Турској септембра
прошле године.
(Из текста објављеног у „Куриру” 22. априла)

Петак, 27. април 2018.
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ДУГЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА
Прегршт аргумената
у прилог томе да је
РЦТ „Михајло Пупин”
најбоља установа тог
типа у држави
Данило Бјелица од
петка директор
„Зеленила”
Већници су на састанку одржаном 20. априла обрадили 25
тачака дневног реда. Овако обиман материјал био је пред њима
јер је седница Скупштине града заказана за петак, 27. април,
а велика већина ових тема наћи
ће се и пред одборницима.
Најпре су представљени Извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад
„Солидарност” за 2017, као и планови те установе за ову годину.
Недостатак подзаконских
аката
Наглашено је на почетку да ни
током 2017. године нису донети акти који су неопходни за
пуну примену Закона о социјалној заштити. Ради се о подзаконским актима који се тичу
области начина вођења евиденције и документације у Центру.
Посебне приметне тешкоће
у раду, пре ма речи ма в. д.
директора Сање Паталов Стојадиновић, створило је ступање на снагу Закона о спречавању насиља у породици 1. јуна
2017, што изискује већу оптерећеност запослених, који сада
двапут месечно, поред редовног посла, имају обавезу и да
дежурају од 15 сати до 7 ујутро. Она је додала да Центар
покрива потребе 9.085 корисника, што представља благи
тренд смањења њиховог броја.
Руко во ди лац Реги о нал ног
центра за таленте „Михајло
Пупин” др Драгољуб Цуцић
изнео је прегршт аргумената у
прилог томе да је установа коју
води најбоља тог типа у држави. Поново је Панчево на такмичењима широм Србије, али
и на оним међународним, имало младе представнике за понос
који су освајали прва, друга и
трећа места из бројних предмета што се додатно и стручно
изучавају у Центру. Цуцић је

апострофирао и велику помоћ
коју Центар има од Града: захваљујући њој деца су ишла на
научно-едукативне екскурзије
и колоније, као и у кампове.
Током 2018. године програмске активности Регионалног
центра спроводиће се кроз четрнаест научних и уметничких
дисциплина. Програми по којима се ради с полазницима у
Цен тру нису „кру ти” попут
школских, већ су дефинисани
и организују се за знатно виши
ниво од потребног знања ученика. Током школске године
одржи се од четрдесет до шездесет часова у свакој од група,
што је ваншколска активност.
У колонијама се интензивно
раде припреме за такмичења,
док су кампови „опуштенији”
и популарно-едукативног су
карактера. Више информација о активностима Центра могуће је видети на његовом одличном сајту.
Градско веће је мишљења да
Скупштина града може да усвоји извештаје и планове двеју
институција.
Измене програма и планова
Потом је дата сагласност на
програм „Здравствено-едукативна предавања у вртићима и
основним школама” Дома здравља, утврђен је предлог одлуке

о изменама и допунама Одлуке о уре ђе њу сао бра ћа ја на
територији града, предложене
су незнатне измене Одлуке о
максималном броју запослених
на неодређено време у систему
локалне самоуправе, а теме су
биле и програм заштите земљишта од утицаја еолске ерозије

Програми по којима
се ради с
полазницима
у Регионалном центру
за таленте нису
„крути” попут
школских, већ су
дефинисани и
организују се за
знатно виши ниво од
потребног знања
ученика.
поди за њем пољо за штит них
појасева и цене услуга ЈКП-а
„Вод-ком” из Јабуке.
Већници су се затим бавили
решењем о именовању директора ЈКП-а „Зеленило”. Слободан Миловановић, председник

Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа, рекао је да је између два
кандидата као бољег Комисија
предложила Данила Бјелицу.
Миловановић ће одлуку о томе
образложити и одборницима.
До краја седнице већници су
се бавили изменама програма
пословања јавних предузећа и
финансијских планова месних
заједница, као и извештајима за
2017. и плановима за 2018. годину другопоменутих. Били су обухваћени ЈКП „Грејање” и ЈКП
„Комбрест” из Банатског Брестовца, те следеће месне заједнице: Центар, Младост, Стрелиште, Стари Тамиш и Котеж из
Панчева, као и четири сеоске –
Банатско Ново Село, Старчево,
Банатски Брестовац и Јабука.
На седници одржаној неколико дана раније једина тачка
дневног реда био је Годишњи
програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини
на територији града Панчева за
2018. Урадила га је комисија и
у вези с њим постоји сагласност
Управе за пољо привредно
земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
О овој теми опширно смо
писали у претпрошлом броју.

ПРОЈЕКАТ О СМАЊЕЊУ СИРОМАШТВА

Подршка за најмање двадесет бизниса

Вредност 43.000
евра, спровођење у
наредне две године

Презентација пројекта „Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији” одржана је у малој сали
Градске управе 23. априла. Потписници уговора о сарадњи на
реализацији тог пројекта, као
и овог догађаја, јесу Град Панчево и немачка организација
„Help – Hilfe zur Selbsthilfe”,
која га у Србији спроводи од
октобра 2017. Финансира га
Шведска агенција за међународну сарадњу SIDA, а суфинансирају градови и општине
обухваћени пројектним активностима.
Циљ про јек та је пру жа ње
подршке угроженим локалним
зајед ни ца ма у запо чи ња њу
микро и малих бизниса. Након
похађања радионица незапослена лица, припадници угрожених група, могу да конкуришу за донацију у опреми.
Корисници ће, поред донација, добити и могућност даљих
обука, умрежавања и мониторинга. Циљна група су незапослени чланови угрожених група становништва, а у фокусу
ће бити жене, млади и нефор-

мални сакупљачи секундарних
сировина. Идеја је да се подржи најмање двадесет појединаца, од чега 40 одсто жена и
50 одсто Рома.
Предраг Ердоглија, представник „Хелпа”, рекао је:
– Уз финансијско учешће
локалне самоуправе, ми ћемо
кроз овај пројекат подржати
најмање двадесет бизниса односно пројеката самозапошљавања за незапослена лица у области привреде и заната. Вредност пројекта је 43.000 евра и
биће спроведен у наредне две
године. Поред овог пројекта за
доделу грантова за самозапошљавање, који смо потписали

с Панчевом, постоји још један,
и то у вези са особама до двадесет шест година. Биће им
омогућена радна пракса, чије
ће спровођење почети крајем
године, тако да ће другом приликом бити више речи о томе.
Милен ко Чуч ко вић, члан
Градског већа задужен за подруч је рада, запо шља ва ња и
социјалне политике, казао је
да је Град ове године издвојио
32 милиона динара за све програме самозапошљавања, јавних радова, стручне праксе,
сту дент ске лет ње прак се и
„НИС – Првe шансe”. Обраћајући се заинтересованим појединцима, додао је:

– Такође, ове године Град је
потписао уговор с „Хелпом” у
вези с доделом грантова. Надам
се да ћете бити активни у овом
процесу и поступку могућности добијања гранта у износу
од 1.500 до 3.600 евра и да
ћете на тај начин помоћи себи
да дођете до запослења односно покре ну ти соп стве ну
пословну делатност.
Дакле, у оквиру пројекта биће
пружена подршка угроженом
становништву у приступу тржишту рада, и то кроз радионице,
обуке и донације у виду опреме
и/или материјала. Уз то, биће
организо ване радио нице за
локалне угрожене заједнице и
професионална обука за потенцијалне кориснике грантова. За
грант у опреми могу да конкуришу и чланови других угрожених група становништва, који
имају реалне и одрживе пословне идеје за започињање или развој малог бизниса, у складу с
постојећим документима локалног развоја и законодавства
Републике Србије.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ОТКУД ТРЖНИ ЦЕНТАР НЕДАЛЕКО ОД ЦЕНТРА ГРАДА?

НЕГАТИВНИ ЕКОНОМСКИ
ЕФЕКТИ ЕВИДЕНТНИ
У првој и другој зони 61
локал скупља паучину
Око 4.100 градских
квадрата је у панчевачком
„кругу двојке” празно
Градски буџет би за седам
година приходовао
770.000 евра
Пре непуних седам година у насељу
Тесла отворен је „Авив парк”, први
ритејл парк у Србији. У њему се купује, проводи време с друштвом, шета.
Тамо је увек живо! Лепо изгледа. Али...
Откуд такав тржни центар на десетак минута хода од центра града, који је због те чињенице – опустео? Зашто је претходна власт дозволила да
се „Авив” направи надомак градског
средишта? Коме је то ишло у прилог,
осим предузимљивим Израелцима?
Градски буџет знатно оштећен
О томе има ли шта добро и шта је лоше малој привреди града и панчевачкој каси донела одлука претходне
власти да препусти ову атрактивну
локацију страном инвеститору, разговарали смо с једним угледним економистом из Панчева, који је желео
да остане анониман.
– Негативни економски ефекти су,
генерално гледано, евидентни. Већина локала у центру била је у власништву Дирекције за изградњу и уређење града. Они су сада девастирани,
немају закупце и на тај начин је градски буџет знатно оштећен. Оштећени
су и приватни власници локала, који
су улагали велике суме новца како би
привукли клијентелу, а измештањем
фокуса из епицентра они су сада на
губитку или су престали да раде. Локале немају коме ни да издају. А и од
издавања, као и од пореза на издавање
непокретности градска каса била би
много пунија – рекао је он на почетку.
Тренутно, како смо увидом у званичну документацију имали прилику
да се уверимо, закупљено је равно сто
локала у градском власништву, а 72
су празна. У првој и другој зони, што
значи у ширем центру града, 61 локал скупља паучину. Ако узмемо у
обзир да ни пре седам година нису
сви локали били издати, али да велика већина јесте и пошто обзнанимо
да је у првој зони цена квадратног
метра пословног простора без ПДВ-а
316, а у другој 211 динара, калкулатору преостаје лакши део посла.
Око 4.100 градских квадрата је у
центру празно; када би били издати,
на месечном нивоу градски буџет би
приходовао близу 1.100.000 динара,
на годишњем 13.200.000 динара, а за
седам година 92.400.000 динара. То
је, да преведемо, 770.000 евра! Понављамо, грешка у рачуници могућа је
у распону плус-минус десет одсто од
ове суме.
Шта би све могло да се уради за тај
новац у граду? Па, свашта...
Нарушен дух старог језгра
Наш саговорник није изненађен рачуницом коју смо извели. Каже да су
лоше прошли и мали привредници,
занатлије, који су наследили породични посао, попут сајџија, обућара,

У СУСРЕТ НАГРАЂИВАЊУ АКАДЕМАЦА

Студенти, пријавите се!

зла та ра... Ди рект но су еко ном ски
оштећени јер је смањен број купаца,
па је питање да ли ће наставити традицију. Објашњава да поред губитака
који могу да се искажу „цифарски”,
има и оних других:
– Нарушен је дух, старо језгро града. Центар је у сваком месту простор
за окупљање, а отварањем „Авива”
смањена је природна комуникација
људи, град је осиромашен; у тржне
центре се, ипак, најчешће иде ради
куповине. Све оно што градове чини
живим, пресељено је на Теслу.
Додаје да је та локација била идеална за другачије садржаје.
– Рецимо, Панчеву недостају смештајни капацитети. Нов хотелски
комплекс би приватним инвеститорима отворио простор за још идеја
које су могле бити реализоване, као
што су спа-центар или аква-парк. То
би привукло, сигуран сам, и Београђане, а главни град је тик до Панчева, што би, опет, пунило градску касу и развијало малу привреду нашег
града. Ето економског смисла! Овако, имамо реке аутомобила у Улици
Милоша Обреновића, која није била
предвиђена за то, већ за транзит ка
насељима и Ковину. Стварају се гужве и нервоза.
Слаже се с нашом констатацијом
да се свуда у свету тржни центри
праве десетак километара од града и
као пример у Србији за то наводи
Инђију. Као једину позитивну ствар
у панчевачкој причи види то што потрошачи на једном месту имају концентрисане све могуће трговине.
Он закључује да је логично да је
пала цена квадратног метра локала у
центру Панчева, али да нигде на планети она није вишеструко нижа од
оних ван средишњих улица, као што
је случај код нас.
Има ту још неколико ствари. Када
су ло ка ли у упо тре би, ко ри сни ци
уређују ентеријере и екстеријере, чи-

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ
НЕЗРЕЛОСТ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4760

Биће судског епилога
Поводом објављеног текста с конференције за новинаре новог локалног
руководства „Доста је било”, желим
да читаоцима „Панчевца” укажем на
низ неистина и крајње злонамерне
инсинуације које за циљ имају моју
дискредитацију.
Од оснивања ГГ „Доста је било”,
која је учествовала на локалним изборима 2016, до 10. маја 2017. године, био сам овлашћено лице те групе
грађана. Сва средства која су добијана из буџета локалне самоуправе у
том периоду потрошена су у складу
са законом и искључиво на рад ГГ.

Поред тих средстава, на припрему,
формирање и рад ГГ потрошио сам и
велику количину личних средстава.
До сада сам Агенцији за борбу против корупције предао два извештаја
и за то добио позитивно мишљење
овлашћеног ревизора, који је једини
меродаван у оваквим случајевима.
Изношење увреда и клевета на мој
рачун представља кривично дело које ће имати судски епилог.
Дејан Јовановић, оснивач
ГГ „Доста је било” и одборник
у Скупштини града Панчева

ме се чувају и зграде, што сада није
у „моди”. Да не говоримо о томе да
су многе од њих под заштитом државе, а урушавају се. Уз ово, када је
флуктуација људи већа, град посвећује више пажње и изгледу околине,
а понављамо стоти пут – ради се о
епицентру града. Допишите сами...
Еј, минус од седамсто до осамсто
педесет хиљада евра! Ма, нема везе,
нисмо више на власти.
С. Трајковић

Ове године Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин” и Канцеларија за младе града Панчева организују доделу награда најбољим студент ки ња ма и сту ден ти ма гра да
Панчева за резултате постигнуте
током школовања и образовања у
школској 2017/18. години. У конкуренцији могу бити они академци
који су ове школскe године први
пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија, што
је пандан другом степену студија
по болоњском систему школовања,
и то на факултетима чији је оснивач Република Србија.
Они треба и да испуњавају одређене услове. То су: да су држављани
Републике Србије или имају статус
избеглице или расељеног лица; да
имају пребивалиште на територији
града Панчева, односно боравиште
за лица која имају статус избеглог
или расељеног лица; да им је просечна оцена током свих година студирања најмање девет; да претходних година нису добијали награду
од града.
Студенткиње и студенти који испуњавају ове услове, треба да доставе

пријаву писану у слободној форми с
кратком биографијом, адресом, бројем телефона и имејлом, копију личне карте, као и потврде факултета о
упису завршне године студија у школској 2017/2018. години и о просечној оцени током свих година студирања.
Ова документација мора да буде
у затвореној коверти и најкасније до
11. маја треба да с назнаком – пријава на јавни позив за доделу награда најбољим студентима/студенткињама града Панчева, за резултате
постигнуте током школовања и образовања, за школску 2017/18. годину
– буде послата поштом Канцеларији за младе града Панчева, Градска
управа града Панчева, канцеларија
број 204, Трг краља Петра I број 2–
4, 26000 Панчево, или однета на
исту адресу радним данима од 9 до
15 сати. Пријава се доставља и електронским путем, на имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs.
За све додатне информације млади академски грађани могу се обратити Канцеларији за младе путем
телефона 013/308-795 или поменутог мејла.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЈИ ЈЕ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ НА ЧИТАВОЈ ПЛАНЕТИ?

Загађеност воде, земљишта и тла

Ж. СТАЈЧИЋ

Б. ДОЗЕТ

Међународни Дан планете Земље обележава се 22. априла различитим
мани фе ста ци ја ма ради скре та ња
пажње грађанима на значај очувања
животне средине. Многе земље у свету тог дана организују акције с циљем
промене еколошке свести, а у њима,
према неким подацима, сваке године учествује више од пола милијарде
људи.
Овај дан посвећен планети у свету
се обележава од 1992. године, када је
на конференције УН о животној средини у Рио де Жанеиру усклађен дугорочни програм за промоцију одрживог развоја.
Питали смо наше суграђане који је
највећи проблем с којим се наша планета суочава и како он може да се
реши.
ЖИВКО СТАЈЧИЋ, возач у ЈКП-у
„Хигијена”:
– Загађење је највећи проблем с
којим се суочава наша планета. Криви смо ми, јер не водимо рачуна о
животној средини, бацамо смеће свуда. Такође, сви ови ратови који се
дешавају и бомбардовања. Требало
би да се више посветимо екологији,
да разврставамо отпад. Скоро сам био
у Шведској, тамо се баш води рачуна,
док се код нас баца где ко стигне.
Имамо много дивљих депонија, а ја
радим у Пар кинг-сер ви су ЈКП-а
„Хигијена” па видим свашта. Иако

Ј. СВИЛАРЕВИЋ

В. МИЦИЋ

ми чистимо све како треба, људи опет
бацају смеће где не треба.
БРАНКА ДОЗЕТ, домаћица:
– Превише је аутомобила, па је
ваздух загађен. Требало би да се уведу бициклистичке стазе у градовима,
поготово у Панчеву. Ја сам бициклиста, волим да све обавим бициклом.
Било би лепо да већина у нашем граду вози бицикле, јер све може малтене да се обиђе и пешке. То би било и с
медицинског гледишта здраво за људе.
ЈЕЛЕНА СВИЛАРЕВИЋ, референт
информација у БАС-у:
– Највећи проблем на читавој планети је загађење. Фабрике загађују,
али и ми сами. Можда би неки филтери у фабрикама били од помоћи,
или да се смање емисије штетних
гасова и да се, наравно, више не ратује. Ми као појединци могли бисмо да
поведемо рачуна о одлагању смећа и
кеса. Да се води рачуна о себи, својој
кући и граду.
ВИДА МИЦИЋ, пензионерка:
– Ђубре је највећи проблем. Нас
све колективно треба неко да построји и казни. Ја станујем у згради и не
тако ретко видим како људи са четвртог или петог спрата само избаце смеће напоље. Зашто је тешко сићи доле
и одложити смеће у контејнер? Код
нас нема никакве културе. Све би

Ј. САКИЋ

А. СТОЈКОВИЋ

могло да се промени када бисмо били
мало више дисциплиновани. Наша
планета не зависи од једне особе, него
од свих нас.
ЈОВАН САКИЋ, пензионер:
– Велики је проблем то што су воде
загађене. У страшном су стању. То се
може видети и на обалама Дунава.
Ја сам ишао да чистим реку од смећа; када смо очистили, било је исто
већ за неколико дана. Људи пецају и
одмарају се у природи и онда све
оставе. Недостаје нам основна култура. Морамо сви заједно да деламо
како бисмо помогли планети, појединац сам ту не може ништа.
АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ,
фото-репортер:
– Пре свега немар људи према
самој планети, јер она неће довека
толерисати оно што јој радимо. Ми
користимо природне ресурсе, а не
обнављамо их. Загађујемо планету,
користимо пластику која не може да
се разгради, као и нуклеарни отпад,
који уништава живи свет. Решење
може доћи ако ставимо прст на чело
и схватимо да нас природа неће заувек трпети. Ми морамо да се понашамо добро према њој да би се она
лепо понашала према нама.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ПАНЧЕВЦИМА ПРИЗНАЊЕ ЗА
ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Награђена три
привредна друштва
и два појединца

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Астрагалус – природни
имуностимуланс
Астрагалус (Astragalus membranaceus) још једна je од
представница фамилије махунарки (Fabaceae), која порекло вуче из Монголије и
Кине, где га зову „жути цар”.
У најмногољуднијој земљи
света употребљава се више
хиљада година као лековита биљка, а заједно са женшеном сматра се основом
за дуг и здрав живот и успора ва ње ста ре ња. На ро ди
Да ле ког ис то ка ко рен
астрагалуса држе у посуди
за пиће, верујући да даје
енергију и успоставља равнотежу у организму.
Многи стручњаци су научно потврдили супериорност ове биљке у различитим аспектима деловања.
Рецимо, у Европи се однедавно гаји у Француској, Чешкој, Немачкој и Пољској.
Највећи произвођачи астрагалуса су, поред Кине, и
САД, Француска и Индија.
То је вишегодишња зељаста
биљка, али се гаји као четворогодишња или петогодишња; коренов систем јој
је веома развијен с врло добром усисном моћи, а чине
га корени и столони који
могу достићи и до петнаест
метара дужине. Главни корен углавном расте вертикално, док се столони разви ја ју при по вр шин ском
слоју.
Корење је споља прљавобеле, а унутра беле боје. Из
столона се формирају нове биљке с
новим коренима и
столонима. На овај
начин се ствара велика биомаса астрагалуса. Висина маљавог стабла достиже до метар и по, а
на њему се налазе
перасто сложени
листићи, овалнојајасти и светлозелени на наличју.
Цветови су беле,
жуте или љубичасте боје, изгледом
карактеристични
за биљке из ове фамили је. Пери од
цветања је у мају
и јуну, када астрага лус фор ми ра
гроздасте цвасти са
по 10 до 20 цветова. Плод је мала
црвенкастосмеђа махуна, са
три до пет ситних семена.
Од астрагалуса се користи осушени корен (Astragali radih). По хемијском саставу, корен астрагалуса садржи највише скроба (до 35
одсто), моносахариде, флавоноиде, холин, фолну киселину, целулозу, смоле и
разне аминокиселине. Од
микроелемената, богат је
гвожђем, цинком, магнезијумом, калцијумом и селеном, чији је антиоксидативни ефекат већи за око петсто пута у поређењу с дејством витамина Е.
Астра га лус сти му ли ше
активацију белих крвних

зр на ца (Т лим фо ци та) и
по ве ћа ва про дук ци ју ин тер фе ро на (ан ти ви ру сна
беланчевина) ових двеју веома важних компонената
имуносистема. Захваљујући полисахариду астрагалану Б, астрагалус поседује способност да обнови канцером оштећена бела крвна зрнца и врати их у нормалну функцију.
Захваљују ћи сво јим изузетним особинама, корен
ове биљке представља најбољи природни имуностиму ланс. Сма тра се да је
ко рен астрагалу са појединач но бо ље средство за ја чање от пор но сти орга низма од ехи нацее, бу ду ћи
да се мо же узи мати месеци ма без пре ки да, а да
притом да не из губи дело твор ност. При мењу је се
и у лечењу канцерогених
обољења, у чему је постигао значајне резултате.
У најновијим истраживањима доказано је позитивно дејство астрагалуса код
оболелих од рака плућа, јетре, органа за варење, бешике и дебелог црева, првенствено због присуства
знатне количине активног
селена.
Трећа област у којој астрагалус убрзано заузима своје
место је AIDS. Будући да
има антивирусно и антибактеријско дејство, те да не
дозвољава појаву анемије,

Председник Привредне коморе Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић и председник Покрајинске владе Игор Мировић доделили су годишњу награду
ПКВ за зна чај на при вред на
остварења у 2017. години.
Награђена су три привредна
друштва и два појединца. За
успешно пословање и постигнуте врхунске резултате у области
индустрије овогодишњи лауреат је ЈП „Транснафта” Панчево,
у области услуга то је „Микромаркет НС” д. о. о. Нови Сад, у
области пољопривреде „Вребалов аграр” д. о. о. Нови Бечеј;
најуспешнија привредница је Каталин Мужлаи, власница породичне фарме музних крава „Мужлаи” из Бачког Градишта, док
је признање за најуспешнијег
привредника додељено Мирољубу Кршанину, председнику
борда директора компаније „Техномаркет” д. о. о. Панчево.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић у свом обраћању је истакао да без предузимљивости и креативности појединаца, уређеног привредног
амбијента и добро осмишљене
и одлучно спровођене економске политике нема привредног
развоја друштва.
„За то је, у последњих неколико година, најбољи пример управо

наша земља и наша покрајина.
Најбољи докази за то су континуиран раст бруто домаћег производа, експанзија инвестиција
и отварање нових радних места,
стално повећавање индустријске
производње и извоза и, најзад,
рапидан пад незапослености”, рекао је председник Мировић.
На додели признања председник ПКВ Бошко Вучуревић
истакао је да је ПКВ место окупљања привредника, размене
идеја и искустава и, како каже,
простор у ком долази до повезивања свих оних који утичу
на креирање снажнијег привредног амбијента.

„Као значајан сервис привредницима у свакодневном
пословању и подршка у јачању
тржишне конкурентности, прошле године смо покренули унутрашњу реформу и интензивирали све своје активности. Ви,
привредници, најважнији сте
партнери у свим сегментима
нашег пословања”, рекао је Вучуревић и додао да награђени
привредници својим примером
охрабрују и друге да своје капацитете, како каже, интензивно усмере ка постизању квалитета, успешности, изврсности
и конкурентности.

У име овогодишњих добитника скупу се обратио директор ЈП „Транснафта” Томислав
Баста, захваливши на признању и рекавши да је признање
ПКВ додатни мотив за све запослене и једна снага и нова
енергија у целој компанији за
неке нове, будуће успехе.
„Веома ми је велико задовољство и част што је ова компанија добила овако једну престижну награду. Прија кад неко посматра ваш рад са стране
и позитивно то бодује и каже
да је то успешно”, нагласио је
Баста.

ОДРЖАНА ТЕМАТСКА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

У фокусу конкурси и кредити
У уторак, 17. априла, одржана је
тематска седница Парламента
привредника Привредне коморе
Србије – Регионалне привредне
коморе Јужнобанатског управног округа. Седница је одржана
по унапред припремљеном дневном реду, који је обухватио представљање кредитних линија Фонда за развој Републике Србије и
конкурса Развојне агенције Србије (РАС), као и конкурса Развојног фонда АП Војводине.
Сед ни ци је пред се да ва ла
председница Парламента привредника Оливера Беуковић,
која је отворила скуп, поздравила госте из наведених институција, као и присутне чланове
Парламента привредника и све
остале који су исказали интерес да присуствују овој седници. Присутни су били и Марко
Ћулибрк, директор Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа, и Нер-

мина Љубовић, саветник председника ПКС-а.
Расположиве кредитне линије представио је представник
Фонда за развој Републике Србије Милан Љуштић, након чега су Милош Ђекић и Иван
Цветковић упознали присутне
са отвореним конкурсима Развојне агенције Србије. То је уједно била прилика да најаве конкурсе за наредни период, нарочито у области пољопривреде.
Усле ди ла је пре зен та ци ја
конкурса Развојног фонда АП
Војводине, који је представила Јелена Тренкић. Присутне
привреднике највише су занимали услови свих конкурса, као
и питања на тему обезбеђења
и давања гаранција корисницима средстава. Сама седница
је изазвала велико интересовање, што је потврдило присуство бројних привредника.

ОДАБРАНИ АУТОРИ ЧЕТРДЕСЕТ ПРВИХ „РУКОПИСА”

Преко шездесет аутора из шест земаља
корен астрагалуса ствара одбрамбени механизам који
спречава заразу организма
ХИВ-ом.
Ова биљка не дозвољава
молекуларне патолошке промене ћелија које изазивају
вируси, успорава процес старења и подстиче лечење бубрега и чира на желуцу. Користи се и у борби против
грипа и хепатитиса, у лечењу хипертензије, за јачања
срчаног мишића, а има примену и код фригидности и
импотенције.
Астрагалус се размножава расадом произведеним у
хладним лејама на отвореном пољу.

У „Рукописима 41” ове године
наћи ће се шездесет један аутор
из Србије, Црне Горе, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Македоније. Жири је избор направио на основу тристa
пристиглих мејлова и неколико
радова који су послати поштом,
међу којима је било преко хиљаду песама и прича. Конкурс
је завршен средином фебруара,
а излазак зборника из штампе
очекује се почетком маја.
И ове године биће одржан
тродневни фестивал, од 17. до
19. маја, у Панчеву и Београду, с централним програмом
читања 19. маја у нашем граду. Поред одабраних аутора,
специјални гости биће Ламија
Бегагић и Давор Иванковац,
писци из окружења.

Одабрани аутори по државама су: Владан Кречковић,
Анђела Пендић, Никола Радић, Јана Растегорац, Марија
Матић, Јелена Цветић, Петра
Видаковић Цветковић, Јелена
Палигорић, Анђелија Арбутина, Урош Ђурковић, Божана
Раденковић, Стефан Митић,
Горана Баланчевић, Кристина
Милосављевић, Андрија Стануловић, Елма Селими, Срђан
Секулић, Дамјан Миливојевић, Милан Вурдеља, Милана
Грбић, Теодора Мусовски, Горан Благојевић, Стефан Станојевић, Сара Мађар, Владана Плавшић, Марта Кнежевић, Урош Ђоровић, Тијана
Саватић, Николина Ђорђевић
(Србија); Бонислав Камењашевић, Миа Голубић, Моника

Херцег, Николина Демарк, Јосип Чекољ, Лана Бојанић, Лара Митраковић, Јосип Разум,
Мира Петровић, Доротеа Шушак (Хрватска); Аднан Авдагић, Амира Делић, Нуџејма
Диздаревић, Алма Гачанин,
Тодор Ружић, Амина Хрнчић,
Душко Суботић (БиХ); Јана
Радичевић, Марко Станојковски, Барбара Делаћ, Александар Гавранић, Амар Мулабеговић, Наташа Гудељ (Црна
Гора); Наталија Миловановић,
Ана Лоргер, Нина Кремжар,
Јернеј Кустерле, Вероника Брачић (Словенија); Калиа Димитрова, Марија Ангеловска, Елена Костовска и Катерина Гогова (Македонија).
Жири је радио у саставу: Јасмина Топић, Бојан Васић, Ср-

ђан Гагић, Ана Ристовић (Словенија), Искра Пенева и Петар
Андоновски (Македонија).
Одабрани аутори биће путем имејла обавештени о детаљима програма манифестације. Они који не буду били у
могућности да се одазову, доби ће ау тор ске при мер ке на
адресе које су навели приликом слања радова. Издавач „Рукописа 41” је Дом омладине
Панчево. Програм манифестације биће накнадно истакнут
на „Фејсбук” страници и сајту
Дома омладине.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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РАФИНЕРИЈА НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ПОНОВО РАДИ ПУНИМ КАПАЦИТЕТОМ

ВАНРЕДНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ КВАРА
НА ПОСТРОЈЕЊУ „КЛАУС”
Инспекција наложила
менаџменту да
предузме законом
прописане мере
Капацитет
производње сведен
на минимум

РЕГИОНАЛНА СМОТРА МАШИНАЦА

Програмирање струга
и глодалице

Упросечене
вредности говоре да
није било загађења
Грађани Панчева две недеље
су били изложени непријатним мирисима који су допирали из правца јужне индустријске зоне. Готово свакодневно, бледа измаглица и једночасовни пикови загађујућих
материја, нарочити сумпорних
оксида, које су регистровали
анализатори градског континуалног мониторинг система,
указивали су на то да у хемијском комплексу у јужном делу града има одређених проблема. Према сазнањима „Панчевца”, 11. априла дошло је до
прекида производње у панчевачкој рафинерији, проузрокованог престанком напајања
елек трич ном енер ги јом фа бричких постројења. Како нам
је речено, у току је интерна истрага која треба да утврди разлоге испада читавог рафинеријског комплекса.
Због изненадног обустављања рада, велике количине различитих материја биле су усмерене на спаљивање, што је, према речима надлежних, било у
складу с прописаним процедурама које прате овакве ситуације. Панчевци добро знају да
свако обустављање и поновно
покретање постројења доводи
до повећања концентрације опасних и загађујућих материја.
Тако је било и овог пута.
Предузете мере
На кон по нов ног стар та 17.
априла је дошло до квара на
постројењу „Клаус”, тако да су
гасови обогаћени сумпором поново усмерени на бакљу. Да
подсетимо, у том постројењу
обавља се претварање сумпорних једињења у елементарни

сумпор, а пошто је оно било
ван функције, надлежни у Рафинерији морали су да прибегну спаљивању штетних материја. Инспекцијска служба је
у неколико наврата обишла
НИС-ове погоне у Панчеву и
менаџменту Рафинерије наложено је да, у складу са законом, предузме мере како би се
овај проблем решио. Како смо
сазнали, у панчевачком рафинеријском комплексу тих дана
смањен је ниво прераде и биле
су предузете мере како би се
ниво испуштања опасних и загађујућих материја свео на најмању меру. У среду, 25. априла, постројење „Клаус” је поново укључено у процес прераде, тако да надлежни процењују да ће у наредном периоду
квалитет ваздуха у нашем граду поново бити у складу са законом.
Занимљиво је да сва обављена мерења показују да упросечена 24-часовна вредност сумпор-диоксида ниједног дана, од
11. априла, није прекорачила дозвољену границу. Према важећем правилнику о присуству опасних и загађујућих материја, јед-

ночасовна концентрација не сме
прећи 350 микрограма по метру кубном. Највећи пик измерен је у недељу, 22. априла, када су анализатори у Војловици
регистровали концентрацију од
250 микрограма по метру кубном. Када је реч највећој просечној 24-часовној вредности,
она је регистрована у уторак,
17. априла, и износила је 66
микрограма по метру кубном.
Према важећем правилнику,
24-часовно присуство ове материја не сме бити веће од 125
микрограма.
Архуска конвенција
Нико од званичника НИС-а ни
локалне самоуправе није обавестио грађане Панчева о ванредној ситуацији која се догодила у Рафинерији иако је градски мониторинг систем две недеље редовно бележио високе
вредности опасних и загађујућих материја у нашем граду.
Република Србија је 2009. године потписала Архуску конвенцију и надлежни у нашој земљи
су у обавези да обезбеде доступност информација и да омогуће
учешће јавности у доношењу одлука о питањима која се односе

на животну средину. Суштина
овог међународног уговора јесте да се државе обавежу да ће
сваком лицу обезбедити право
да живи у средини која одговара његовом здрављу. Ради
остваривања овог права грађанима морају бити доступне информације и треба да им буде
омогућено учествовање у доношењу одлука и обезбеђена
правна заштита у питањима
животне средине. Колико је то
важно, Панчевци најбоље знају, јер до пре неколико година
нико у граду није имао појма
о количини, врстама и облицима емитовања опасних и загађујућих материја из јужне
зоне.
Под еколошким информацијама подразумевају се све
оне које су у писменом, визуелном, звучном, електронском
или другом материјалном облику и пружају јасну слику о
стању елемената животне средине (ваздух, вода, земљиште,
природни комплекси, биолошки диверзитет итд.), те информације о стању здравља,
безбедности људи и условима
живота на једној територији.

Ученици и професори Машинске школе Панчево били
су домаћини петог обласног
такмичења техничара за компјутерско управљање, које је
одржано у петак, 20. априла,
у тој пан че вач кој сред њој
стручној школи. Учествовало
је пет машинских школа из
Војводине, са укупно 19 такмичара, а најуспешнији су били ђаци суботичке техничке
школе „Иван Сарић”.
Такмичење у програмирања струга и глодалице одржано је у специјализованим
кабинетима ове панчевачке
стручне школе. Ђаци из Суботице, Аде, Новог Сада и
Панчева надметали су се у
теоријској и практичној примени знања. На задат радионички цртеж, који су за ову
прилику урадили професори

Факултета техничких наука
у Новом Саду, такмичари су
припремали план стезања и
план алата и писали програм
за нумерички управљене машине.
На почетку, у оквиру свечаног отварања, директор Машинске школе мр Милорад
Илић пожелео је добродошлицу свим гостима, а нарочито
Љиљани Брашован и Мирославу Чобанову, пензионисаним професорима панчевачке Машинске школе, за које
је истакао да су пионири увођења ових технологија у бившој Југославији. Вреди истаћи да је захваљујући напорима ове панчевачке стручне
школе пре пет година поново
покренуто ово такмичење у
области програмирања тзв.
CNC машина.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Еко-камп у дворишту
школе
Секретаријат за заштиту животне средине је у оквиру овогодишњег обележавања Дана
планете Земље расписао ликовни конкурс на тему „Шума чиста – блиста”, а аутори најлепших цртежа биће у прилици да
бораве на Чардаку један дан.
Поред тога, поводом обележавања овог значајног еколошког празника, ЈКП „Зеленило” је у сарадњи с Градском управом Панчева организовало акцију на омољич ком тр гу, ис пред ОШ
„Доситеј Обрадовић”. Најмлађи Омољчани били су у

имали заједнички доручак с
родитељима и директором те
образовне установе. Акција
је трајала два дана, а малишани су спавали у дворишту
школе. Овом приликом извиђачи захваљују дежурној
полицијској патроли која их
је редовно обилазила.
Светски дан планете Земље
обележава се 48 година, сваког 22. априла, у више од 150
земаља широм света с циљем
да се светско становништво
подсети и опомене на стање
планете на којој живимо. Организатори током кампање

прилици да слушају предавање о црвенолисној букви, о
њеној старости и њеним посебностима. Сви ученици трећег разреда те школе, за које
је и организована едукација,
на поклон су добили бојанке
и мајице с мотивом тог заштићеног дрвета које краси
центар Омољице.
Дан планете Земље обележили су и панчевачки извиђачи. У организацији панчевачке чете „Црне роде” – Одреда извиђача Надел из Старчева, у дворишту ОШ „Мирослав Антић” одржан је својеврсни еколошки камп. Поред подизања шатора, припрема за предстојећа такмичења, извиђачи су први пут

сваке године стављају акценат на један од горућих проблема који незаустављиво уништавају екосистем. Овог пута
као један од највећих загађивача препозната је пластика,
односно многобројна светска
истраживања потврдила су да
огромне количине пластичне
амбалаже и предмета од пластике које човек баца у реке,
језера, баре и мора имају драматичан утицај на животну
средину.

БУДУЋИ АКАДЕМЦИ ПОСЕТИЛИ РАФИНЕРИЈУ

Руски студенти у јужној зони
Јачање стратешке
сарадње са
универзитетима
„Гупкин” –
универзитет за нафту
и гас
Студенти престижног московског Универзитета за нафту и
гас „Гупкин” боравили су од
13. до 18. априла у вишедневној посети Србији, где им је
домаћин била компанија НИС.
Млади академци имали су прилику да сагледају све аспекте
пословања руско-српског нафтног гиганта.
Захваљујући надлежнима у
НИС-у, студенти су обишли Рафинерију нафте Панчево и том
приликом су се упознали са
историјатом, развојем и модернизацијом рафинеријског
комплекса Блок Прерада. Поред тога, били су у прилици да
виде производне погоне хидрокре кин га и хи дро о бра де
(MHC/DHT), чијом је изградњом и пу шта њем у рад
oмогућена домаћа производња
горива европског стандарда.
Будући инжењери посетили су

и командну салу Рафинерије,
где су им представљени даљи
планови модернизације прерађивачког комплекса НИС-а.
Током вишедневне студијске
посете нашој земљи академци
су обишли и Научнотехнолошки центар НИС-а у Новом Саду, где су имали прилику да
виде савремене технологије које се користе у раду тог центра.
Домаћини су организовали и
одлазак у НИС-ов тренинг центар Блока Сервиси у Зрењанину, као и обилазак савременог
постројења за прераду гаса у
Елемиру. Поред тога, гости из
Руске Федерације обишли су
Музеј НИС-а, као и Пословни

центар у Новом Саду. Заједно
с руским колегама у посети
НИС-у било је и шест стипендиста наше компаније с Техничког факултета „Михајло Пупин” из Зрењанина. Студенте
из Русије у посети НИС-у предводио је Андрија Аврамовић,
стипендиста НИС-а, који је прошле године проглашен за најбољег страног студента у Руској Федерацији.
Компанија НИС већ седам
година заредом кроз програм
„Енергија знања” негује партнерске односе са образовним
и научним институцијама у земљи и иностранству, који између осталог подразумевају ор-

ганизацију студентских посета компанији, али и гостујућа
предавања представника НИС-а
на факултетима. Како је НИС,
пре свега, заинтересован за развијање сарадње с факултетима природ них и тех ничких
на у ка, потписа ни су по себни
ме мо ран ду ми о са рад њи с
Фа кул тетом техничких наука, Природно-математичким
фа кул те том, Тех но ло шким
факултетом и Техничким факул те том „Ми хај ло Пу пин”
из Зрења нина, ко ји образују
ка дар потребан компанији.
Да подсетимо, НИС је у децембру 2012. године успоставио кор по ра тив ни про грам
„Енергија знања”, кроз који је,
с циљем унапређивања услова
рада и подизања квалитета наставе, до сада уложено преко
200 милиона динара. Програм
„Енергија знања” усмерен је на
јачање стратешке сарадње са
универзитетима, факултетима
и средњим школама, а циљ је
да популаризује и реафирмише природне и техничке науке
и да помогне у креирању савременијих услова за одвијање наставних активности кроз
реконструкцију и опремање
учионица и лабораторија.

Страну припремиo
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Пролећне алергије

Пише:
др Мирослав Тепшић
Запушен нос, црвене и сузне очи, јак свраб у носу,
очима, непцу, ждрелу или
грлу, напади кијања – само
су неки од симптома пролећних поленских алергија.
Још увек су нејасни разлози
због којих неко има здравствене проблеме узроковане
поленом и због чега из године у годину расте број особа са овим тегобама, које нас
ометају у свакодневним активностима. Генетски фактори нису довољни да би се
објаснила учесталост сезонских алергија, па се пажња
све више посвећује утицају
стреса и загађењу ваздуха
другим честицама које делују узајамно с поленом.
Алергеност неке биљне врсте одређује њено својство
да се опрашује ветром, да
производи велике количине
полена и да полен има изра же не алер ге не осо би не.
Ве ге та ци о ни пе ри од ко ји
траје од фебруара до новембра није једини услов за високу концентрацију полена
у ваздуху. Климатски фактори, величина биљног покривача, временске прилике и хемијске честице у ваздуху доприносе алергености полена. Запажено је да
су нај ве ће кон цен тра ци је

полена у периоду топлог и
сувог времена са слабим ветром. Хладни и влажни дани умањују количину поленових честица у ваздуху. Амброзија је стекла статус најопасније алергене биљке на
свету, а интересантно је да
иако се она појавила у нашим крајевима четрдесетих
година прошлог века, њена
алергена својства почела су
да се испољавају тек седамдесетих.
Најважнија питања за сваког пацијента с поленском
алергијом су превенција и
ублажавање тегоба алергије.
Избегавање боравка напољу
од 5 до 10 сати ујутру, држање затворених прозора и врата, коришћење клима-уређаја
у стану и аутомобилу, туширање после активности напољу и избегавање сушења
одеће на отвореном – поступци су који доприносе
превенцији поленске алергије. Антихистаминици су
лекови који се често користе с циљем умањења тегоба
свраба носа и очију, појачане секреције, сужења и кијања. Такозвани деконгестанти третирају симптоме запушености носа и они се користе као таблете и спрејови.
Популарне су комбинације
деконгестаната са антихистаминицима који делују на
све симптоме алергије. Уколико ови лекови немају задовољавајуће дејство, онда
се користе кортикостероидни спрејови за нос с циљем
решавања тегоба запушености, свраба и појачане секреције из носа.
Наравно да сви ови терапијски поступци треба да се
примењују уз консултацију
с лекаром, јер неки лекови
могу да утичу на крвни притисак и кардиоваскуларни
и нервни систем.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Хит третман
за мршављење

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
У хотелу „Crowne Plaza” у
Бео гра ду про шле неде ље
одржан је конгрес удруже ња професионалаца за естети ку и очу ва ње здра вља
„Естетик про”. Презен то вано је много нових третмана за лице и тело. Посеб но
се издвојио „Vacuslim 48” –
јед но ста ван трет ман са
одличним и брзим резултатима.
„Vacuslim 48” је нова
мето да за про фе си о нал не
трет ма не мрша вље ња и
елиминацију целулита, која
вид но сма њу је обим након
првог трет ма на, побољ ша ва изглед и тонус коже и
ели ми ни ше вишак теч но сти. Има мета бо лич ко деј ство актив них суп стан ци
на про цес липо ли зе (раз град ње масних насла га).
Кори сти се ваку ум тех но ло ги ја, тако да се пости же
сау на и пре со ефе кат и на

тај начин се ради лим фна
дре на жа.
Производи који се користе током третмана садрже
активне супстанце које дају
брзе и ефикасне резултате.
То су: Л-карнитин (има снажан утицај на процес оксидације масних киселина и
помаже транспорт масти до
мито хон дри ја, где масти
саго ре ва ју и осло ба ђа се
енергија); кофеин (снажан
антиоксиданс који разбија
масноћу у дубљим слојевима коже, исто вре ме но
побољшавајући микроцирку ла ци ју), затим екс тракт
дивљег кестена и бршљана,
етарски комплекс и многе
друге компоненте.
Третман се састоји од узимања мера, наношења thermo slimming серума и slimming & firming креме. Затим
клијент улази у wrapping врећу и леже на кревет. Потом
се апаратом извлачи ваздух,
клијент се покрива и почиње деловање активних супстанци из нанетих производа. Након пола сата скида
се „сауна” и ради антицелулит маса жа. После првог
трет ма на одмах се виде
резултати у обиму, што се
поновним мерењем и показује клијенту.
Нај бо ље је овај трет ман
ком би но ва ти с маде ро
терапијом – масажом оклаги ја ма, јер синер ги ја трет ма на увек даје нај бо ље
резул та те.

Петак, 27. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ

ВАКЦИНА – ИНДИВИДУАЛНО ПРАВО,
КОЛЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ
Највећа епидемија
морбила у Србији
после двадесет пет
година
У јужном Банату за
четири месеца девет
оболелих
У Европи се ове недеље, од 23.
до 29. априла, обележава недеља имунизације – догађај чији
је општи циљ да се повећа обухват имунизацијом, да се изграде позитивни ставови према овој
проблематици и да се јавност
подсети на то да је од пресудног значаја да свака особа буде
заштићена од болести које се
могу спречити вакцинацијом.
Недеља имунизације обележава се од октобра 2005. године на ини ци ја ти ву Свет ске
здравствене организације (СЗО),
а овој кампањи се од самог
почетка прикључила и Србија.
– Центар за превенцију и
контролу болести Завода за јавно здравље Панчево, заједно с
координаторима имунизације
и сарадницима мреже осам
домова здравља, две опште и
три специјалне болнице, реализоваће низ тимских активности кроз ревизију вакциналних картона и пружање стручно-методолошке помоћи свим
учесницима у извођењу имунизације, здравственим радницима, доносиоцима одлука и
општој популацији и медијима. Наш циљ је да допринесемо усвајању знања и изградњи
позитивних ставова у вези са
имунизацијом – истакла је mr
sc. med. dr Слађана Томић из
Центра за превенцију и контролу болести Завода за јавно
здравље.
Аргументи и чињенице
Требало би да је у 21. веку излишно говорити о значају имунизације, али реалност ових дана
доказује да би ипак ваљало подсетити на одређене чињенице,
статистику и аргументе који
нимало не иду у прилог ономе
што, без много промишљања, с
ТВ екрана и на друштвеним
мрежама јавности сервирају
противници вакцинације.
Ове годи не се, реци мо, у
европском региону СЗО навршавају две деценије од последњег регистрованог аутохтоног
случаја дечје парализе изазваног дивљим полиовирусом. Све
државе у Европи стекле су статус земаља без полиомијелитиса у јуну 2002. године. Процењује се да је око 1,5 милиона смртних исхода деце узраста до пет година живота спречено захваљујући примени вакцине и витамина А, тамо где је
то било потребно.
Такође, пре увођења вакцине против малих богиња, која
је у примени скоро педесет година, годишње је умирало око 2,6
милиона особа. У 2016. години
регистровано је 89.780 смртних исхода од морбила, што је
изузетно значајан податак, јер
је први пут у историји за годину дана од малих богиња умрло мање од 100.000 људи. Треба подсетити на то да код једног детета од двадесет оболелих мале богиње изазивају запаљење плућа, а да ће од сваке
хиљаде деце која добију мале
богиње једно или двоје умрети.
Током про шле годи не у
европском региону СЗО прија-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Важно је одржати колективни имунитет
вљено је 21.315 случајева мор- с територије Ковина. Од почет- доживеле су толико драстичан
била, с тридесет пет смртних ка ове године до 20. априла пад да се сада сматрају делом
исхода, што је четири пута више пријављено је девет оболелих: прошлости у Европи.
него у 2016. години. Епидеми- осам с територије града ПанНасупрот томе, близу милије са сто и више случајева реги- чева, од чега један из Долова и он особа у европском региону
строване су у петнаест од педе- један из Баваништа. Сви су СЗО није вакцинисано основсет три земље. Највећи број остварили контакте с потврђе- ним вакцинама, па стога болеоболелих забележен је у Руму- ним случајевима морбила у сти које се могу превенирати
нији (5.562), Италији (5.006), Бео гра ду. Нису забе ле же ни вакцинацијом континуирано
Украјини (4.769), Грчкој (967), нови случајеви сумње или обо- изазивају оболевање, комплиНемачкој (927), Србији (702), љења међу контактима оболе- кације, па чак и смртне исходе.
Таџикистану (649), Француској лих – истакла је Слађана Томић. Тако су, примера ради, у прет(540), Руској Федерацији (408),
Она је додала и то да је обу- ходним годинама, поједине
Белгији (369), В. Британији хват имунизације на територи- европске земље биле суочене са
(292) и Бугарској (168). Како ји Јужнобанатског округа, осим епидемијама малих богиња,
објашњавају стручњаци, до епи- вакцинације ММР вакцином, рубеоле и заушака. Како зарадемија је дошло због пада обу- у свим осталим вакцинама пре- зне болести не познају гранихвата ММР вакцином у општој ко 95% и на нивоу је петогоди- це, епидемије се шире из држаи специјалним популационим шњег просека.
ве у државу. Вакцине су с врегрупама, те због прекида у снабКако кажу у Заводу за јавно меном постале жртве свога успедевању вакцинама и/или због здравље, ове године није достиг- ха, јер се не виде оболели од
недовољно осетљивог система нут обухват већи од 95% за тих болести, већ само они који
надзора.
ММР вакцину због одбијања нису имали прилику да оболе,
Иако се процес елиминаци- родитеља да се деца вакцини- будући да су вакцинисани.
је морбила континуирано спро- шу. Таква ситуација забележеУ Заводу за јавно здравље
води у земљама Европске уни- на је у домовима здравља у стога истичу да је и даље неопје, у областима с ниским обу- Ковину, Панчеву и Вршцу, те ходно радити на достизању и
хватом региструју се епидеми- су упућене 84 пријаве санитар- одржавању обухвата преко 95%
је у општој популацији и међу ној инспекцији.
вакцинацијом, свим вакциназдравственим радницима.
ма, и тиме постићи одржавање
Магичних деведесет пет
Застрашујућа статистика
Захваљујући употреби вакци- колективног имунитета попуКако показују подаци Завода на поједине заразне болести лације.
за јавно здравље, последња већа
епидемија морбила у Србији
ЛАНИНА КУХИЊИЦА
забележена је на територији
Косова и Метохије 1997. године, када је оболело 3.948 и умрПише: Лана Белић
ло седам особа. Стопa инциден ци је нaкон 1998. кон тинуирaно беле жи тренд
опaдaњa, сa 7,21 до нaјниже
регистровaне вред но сти од
0,03/100.000 у 2005. и 2006.
години, да би дошло до пораСастојци: 150 грама брашна,
ста у 2007. години због епиде100 грама густина (скробног
мије у Војводини (2,68/100.000).
брашна), 60 грама шећера,
Након ове епидемије, због пада
30
грама какаоа, 125 грама
обухвата и нагомилавања осемаслаца, једно јаје и две
тљиве популације, регистровакашике слатке павлаке или
не су нове епидемије 2010/2011.
млека.
и 2014/2015. године.
Фил: 100 грама беле чоко– У току је највећа епидемиладе, 50 милилитара слатке
ја морбила у Србији након двапавлаке и три кашике ликера
десет пет година, с првим смртод кокоса или светлог рума.
ним исходима после двадесет
Глазура: 100 грама чоколагодина. Она је почела у октоде и три кашике уља.
бру 2017. године и средином
Припрема: Замесити тесто од наведених састојака, па га увити у
апри ла 2018. беле жи пре ко
4.600 обо ле лих, с три на ест
фолију и хладити у фрижидеру 30 минута.
смртних исхода. Од 1995. до
Тесто развући танко, па модлицом вадити звездице. Кад су све
2013. године у Јужнобанатском
звездице спремне, одвојити једну половину, а другој половини звеокругу се не региструје нијездица мањом округлом модлицом извадити средину. Пећи око
дан пријављен случај обољења
седам-осам минута у рерни загрејаној на 190 степени.
од морбила. У 2014. имали смо
За фил растопити белу чоколаду на пари, па додати слатку павлаимпор то ван један слу чај у
ку. Кад се смеса мало прохлади, умешати ликер. Премазати онај
Вршцу. У 2015. и 2016. години
део кексића без отвора на средини.
није било пријављених оболеЗа глазуру растопити чоколаду с мало уља и прелити њоме звелих од морбила, док су у 2017.
здице са отвором. Кад се глазура стегне, спојити с премазаним кекгодини на територији Јужносићима.
банатског округа регистрована
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
укупно три случаја, од чега два
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
с територије Панчева, односно
из Омољице и Качарева, и један

Чоколадне звездице
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pancevac@pancevac-online.rs

ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ О НАРГИЛАМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОПАСНА „ИГРАЧКА” КОЈОМ СЕ
ТРУЈУ И ОСНОВЦИ
Чак девет одсто деце
узраста од тринаест
до петнаест година
пробало водену лулу
Нездраве су чак и
кад не садрже дуван
Откуд сајт за продају
опреме за узгој
марихуане
Велико национално истраживање употребе дуванских производа код младих од тринаест до петнаест година у Србији, спроведено прошле године,
показало је да чак девет одсто
припадника те циљне групе користи или је користило наргиле. Ако се узме у обзир да је
иста анкета показала да међу
испитаницима, а било их је
3.362, има 11% оних који конзумирају цигарете, а да су наргиле у нашој земљи, као и у
остатку света, постале популарне тек у последњих неколико година, долази се до закључка да су се оне за сувише
кратко време готово изједначиле с дуваном када је реч о
њиховој употреби. Стога је и
више него оправдана забринутост да ће у блиској будућности популарност водених лула
или шиша, како још називају
овај производ, међу младима
тек доживети неслућену експанзију.
Чињеница да су наргиле и у
нашем граду доступне све млађој популацији, али и општа
неинформисаност о опасним
последицама које оне имају по
здравље, само су неки од мотива за организовање трибине
под називом „Да ли знате колико су наргиле штетне?”, која је одржана у уторак, 24. априла, у малој сали Градске управе. О овим важним темама говориле су прим. др Љиљана
Лазић, директорка Завода за
јавно здравље Панчево, Јелена
Крстић, дипломирани педагог
и здравствени сарадник поменутог завода, те mr sc. Надежда Николић и др Биљана Килибарда из Канцеларије за превенцију пушења Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
Зли, зли
Упркос свим напорима наша земља још није решила ни проблем употребе дувана код младих, а већ се суочила с новим
изазовом, у виду наргила.
На трибини је Јелена Крстић
изнела узнемирујућу причу о
томе да се на сајту www.zlazla.com, поред наргила, несметано продају опрема за узгајање
марихуане, ризле и разни „алати” неопходни онима који конзумирају дуван и дрогу. И заиста, када погледате одељак „О
нама” на поменутом сајту, сазнаћете да је реч о „специјализованој продавници за продају
папирића за мотање и пратеће
опреме за искусно пушење”. На

шим метода ма и не можемо
да пра тимо у довољној мери.
Једино за јед нич ким делова њем здравствених и просветних радника и медија можемо
овај проблем да некако бар умањимо, ако не и решимо – закључила је Јелена Крстић.

порталу пише и да „шоп нуди
сопствени бренд streеtwear гардеробе, као и најквалитетнију
опрему за култивисање и узгајање биљака”. Веровали или не.
– У напоменама на сајту стоји да они не продају дрогу и да
њихове производе не могу купити малолетници. Међутим,
показало се да особе које стоје
иза овог сајта не проверавају
ко им је наручио робу. Уз то,
нуде опцију онлајн наручивања с 10 посто попуста, те оп-

Није него
А о томе зашто су наргиле заправо штетне и које све заблуде постоје о њима, говорила је
др Биљана Килибарда.

материјама. Још један велики
проблем у вези с конзумирањем наргила јесте тај што млади неретко деле исти наставак
којим увлаче дим, што наргиле претвара и у потенцијални
извор заразних болести.
– Наш закон дефинише забрану продаје дуванских производа малолетним особама,
али није јасно прецизирано да
ли ту спадају и наргиле. Да би
избегли закон, продавци тврде да наргила садржи само уља

„Мушка азбука”
М. Бобић Мојсиловић
„Мушка азбу ка” Мир ја не
Бобић Мојсиловић је роман
о мушкарцу који набрајајући асоцијације по азбучном
реду поку ша ва да ода гна
панику пре него што заувек
остави своју жену и започне
нов живот.
„’Мушка азбука’ је роман
о савре ме ном мушкар цу,
’малом раза пе том Ису су’,
који напушта своју жену јер
жели слободу, нови живот,
нову младост и лакоћу, али
ништа одјед ном није ни
лако, ни ново, ни ослобађајуће. То је је прича о браку,
страху, понављању, љубави,
мржњи и колебању – из угла
мушкарца. Био је то изазов
за мене – да будем у кожи
типичног мушкарца и да га

разумем”, рекла је Мирјана
Бобић Мојсиловић о својој
новој књизи.

Два читаоца који до среде, 2. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какав
роман о савременом мушкарцу бисте ви написали?”, наградићемо по једним примерком књиге „Мушка азбука” Мирјане Бобић
Мојсиловић. 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

„Танго под
месечином” Али Синклер
Да ли знамо колико је ово штетно?
цију тајног стизања пакета, што
значи да се пакет не испоручује на кућну адресу и не види се
ко га је послао. Они сада траже франшизе и у другим градовима. Заиста не знамо како
је то законски могуће, али ни
како да на време уочимо овакве појаве на интернету, којих
је све више – испричала је Крстићева.
Она је присутне обавестила
и о томе да се на „Фејсбуку”
могу пронаћи најмање два локала у Панчеву, један у Ковину и један у Вршцу који нуде
наргиле, и то или с попустом
или чак бесплатно у оквиру одређених пакета.
– У центру Панчева постоји
салон лепоте који нуди 20% попуста на коришћење наргила,
као и наргила бар са преко 2.000
пратилаца на „Фејсбуку”. Сличан бар у Ковину на својој страници има фотографије малолетника како користе наргилу
и наводи да „специјална мешавина” кошта 450 динара. Ту је
и бар у Вршцу који уз пиће нуди гратис водену лулу. Власнике свих ових локала позвали
смо на трибину и нико нам није одговорио, нити се појавио.
Заправо, само један од власника нам је рекао да зна да су
наргиле штетне, али да је њихово конзумирање ствар личног избора. Јасно је да су ово
нови изазови за нас, јер имамо
не само но ве про изводе већ
и нов начин њи хо вог промови са ња ко ји ми мо жда на -

– Пушење наргиле у највећем броју случајева подразумева употребу дувана. Међутим,
врло често ће аргументи власника наргила барова бити да
није увек дуван у питању, већ да
се у лулу стављају биљне мешавине које нису штетне. То, међутим, није тачно, јер се мешавине свакако загревају сагоревањем угља, који ослобађа велику
количину угљен-моноксида. Једна од заблуда која се често спомиње, јесте да се дим из наргила проласком кроз воду филтрира, чиме се одстрањују штетни састојци. Истраживања, међутим, показују да се на тај начин филтрира свега три одсто
токсина, као што су, рецимо,
тешки метали. Греше и они
који тврде да коришћење наргила не изазива зависност или
да су оне мање штетне од цигарета. Пушењем наргила у
трајању једне сесије, а то је 45
до 60 минута, унесе се онолико катрана колико се унесе када се попуши двадесет цигарета. У случају наргила знатно
је већа и количина угљен-моноксида, док је количина ароматичних угљоводоника приближно иста – изјавила је Биљана Килибарда.
Она је нагласила да се врло
често у дебатама на ову тему
заборавља на безбедност запослених у наргила баровима и
другим задимљеним угоститељским објектима, који су најмање по осам сати дневно изложени доказано канцерогеним

и мирисне супстанце и да ту
нема дуванског дима. С друге
стране, питање је шта су те
ароматизоване материје које
се нуде у баровима, да ли се ту
додаје још нешто и да ли се на
тај начин и марихуана продаје младима. С правом се то питамо, јер смо раније у сусретима са омладином имали прилику да чујемо да има случајева да се марихуана посипа
по производима за исхрану,
као што је, рецимо, пица. Наш
задатак је да младима укажемо на штетности ових производа и да ојачамо њихову снагу воље да за њима не посегну.
Битно је појачати примену постојеће законске регулативе
или чак утицати на њену промену. Многе проблеме би решила забрана пушења у угоститељским објектима, с врло
прецизним дефиницијама, тако да се јасно дефинише став
у вези с наргилама – истакла
је Љиљана Лазић.
Иначе, пушење наргила није
нова појава. Пре више од четири века користили су их становници Африке и Азије, а крајем 19. и почетком 20. века биле су популарне међу старијим мушкарцима на Блиском
истоку. Производњом ароматизованог дувана порасла је и
популарност овог производа и
променила се и циљна група, а
здравствени и просветни радници, као и родитељи добили
су још један проблем више.
Д. Кожан

Како да ценимо срећне тренутке ако не доживимо тугу?
Добар танго плесач користи
све емоције које доживи да
би испричао причу, чак и
ако му оне доносе бол. То је
лепота танга. То је лепота
живота.
Дени Макена ушетала је у
свет танга да би разоткрила
лажи и преваре које већ генерацијама разарају њену породицу. У потрази за одговорима, наилази на причу о неразрешеном убиству легенде танга педесетих година прошлог
века у Буенос Ајресу и упознаје тајанственог Карлоса
Ескудера, мушкарца вреле крви
чија груба спољашњост крије
прегршт прича.
Упр кос томе што Дени
нема никакав осећај за ритам,

њих двоје стварају јединствени плес душа све док разлике у њиховом пореклу и културама не узрокују дубок јаз.
Тада плес страсти постаје
компликовани плес издаје.

Два читаоца који до среде, 2. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „С ким
бисте плесали под месечином?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Танго под месечином” Али Синклер. 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

Половично
поистовећен

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас како бисте
се осећали да неко напише
књигу о вама. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Ако
ти тако желиш” Брина Комба за два наша читаоца или
читатељке који су најкреатив ни је одго во ри ли на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Осе ћа ла бих се вео ма
посебно, емотивно и испуњено, јер бих знала да сам у
нечијим очима толико битна и да некоме толико значим да би се потрудио да
напи ше књи гу о мени.”
066/12073...
„Била бих пресрећна када
би ’Панчевац’ неког обрадовао књигом о мени.” 060/6672...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање с којом серијом би поистоветили свој живот. Они
ће освојити по један примерак књиге „Валерија у огледалу” Елисабет Бенавент.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„У потпуности са ’Жикином династијом’!” 069/1684...
„Па половично са серијом
’Секс и град’. Поистовећујем
се, ето, с другом половином
назива. Ова прва одавно нема
везе са мном.” 064/3110...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПОСЛЕ ИНТЕНЗИВНЕ ПОТРАГЕ

Могућност за
превремену пензију

ПРОНАЂЕНА НЕСТАЛА ДЕВОЈЧИЦА

На основу недавне одлуке
Небојше Стефановића, министра унутрашњих послова
Србије, запослени у МУП-у
ко ји ис пу ња ва ју од ре ђе не
услове моћи ће да до 31. децембра ове године добровољно оду у превремену пензију

цање старосне пензије и додаје се да министар унутрашњих послова треба да донесе посебну уредбу у којој
ће прецизирати на које се јединице МУП-а то односи.
Запослени који испуњавају предвиђене услове за од-

Тражена шест дана,
први је приметио
један рођак
У моменту када је
пронађена, била је
дрогирана
Апел полиције:
родитељи,
успоставите с децом
међусобно поверење

– објавио је ових дана Синдикат српске полиције.
Та организација је прецизирала да ће на такву могућност моћи да рачунају
они који су навршили четрдесет пет година живота, а
имају петнаест година радног стажа у Жандармерији,
Спе ци јал ној ан ти те ро ри стичкој јединици, Противтерористичкој јединици, или
су били ангажовани у Јединици за специјалне операције и Посебним јединицама милиције и полиције где
су обављали специфичне, односно оперативне послове.
ССП је објаснио да су се
услови за доношење овакве
мере стекли након недавног
усвајања и ступања на снагу
Измена и допуна Закона о о
полицији. У члану 173а тог
правног акта пише да запосленима у МУП-у који раде
у одређеним јединицама тог
министарства може да престане радни однос пре испуњења општих услова за сти-

лазак у превремену пензију
и желе да искористе ту могућност, треба да поднесу
захтеве за то, а о њима ће
одлучивати министар унутрашњих послова и директор полиције, водећи рачуна о потребама службе.
Они ће најпре проценити
колико је људи неопходно за
несметано функционисање
САЈ-а и ПТЈ-а. Након тога
ће одлучити колики је број
људи којима МУП може да
омогући остваривање права
на одлазак у превремену пензију, па ће у складу с тим
бити извршена одговарајућа
селекција оних који су поднели захтеве.
Синдикат српске полиције најавио је и да министар
унутрашњих послова и директор полиције ускоро треба да донесу посебну инструкцију којом ће се детаљније
прецизирати поступак остваривања права на ову врсту
пензије, као и то колико ће
она износити.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

У току истрага против
нарко-дилера
У Вишем јавном тужилаштву
у нашем граду у току је истрага против четири особе
из косовског града Подујева,
од којих је једна малолетна.
Они се терете да су извршили кривично дело неовла-

марихуану сакривену у бункеру товарног сандука.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, тројици
осумњичених одређен је 48часовни притвор, а након тога
су уз кривичну пријаву приве-

У Обреновцу је крајем прошле
недеље пронађена четрнаестогодишња Ј. У. из Панчева, о
чијем нестанку је пре шест дана могло да се прочита на готово свим друштвеним мрежама. Вест да јој се изгубио
сваки траг, као и њену фотографију и број телефона за јављање информација објавио је
њен отац 14. априла. Она је
последњи пут виђена након
што је с дванаестогодишњим
братом пошла у Основну школу „Свети Сава”, чији је ђак.
Запослени у школи су приметили њен улазак у зграду, а
онда је мистериозно нестала.
Упозорење о њеном нестанку и апел девојчициног оца за
помоћ мало кога су оставили
равнодушним, што се видело
по томе да су бројни наших су-

грађани и суграђанке „поделили” то на „Фејсбуку”. Убрзо после тога информације о девојчицином нестанку објавили су
и готово сви медији у Србији.

После шест дана интензивне
потраге коју је водила панчевачка полиција нестала четрнаестогодишњакиња пронађена је у једном селу у близини

Обреновца. То је успело једном
њеном рођаку, а иако се све добро завршило, забрињавајуће је
то што је у тренутку када је
пронађена, била дрогирана.
Тај податак је био повод за
сумњу да је ова девојчица била
на мети криминалаца или трговаца људима. Разлог више за
сумњу у то је информација да
је мало недостајало да још једна малолетна девојчица која је
такође нестала прошле недеље
заврши као плен трговаца људима. Међутим, то је спречено
истог дана захваљујући брзој и
ефикасно изведеној акцији панчевачких полицајаца.
– Када ви из медија извештавате о таквим случајевима,
треба да апелујете на родитеље да је све већа вероватноћа
да им се деца нађу на мети
криминалаца, трговаца људима и нарко-дилера. Старосна
граница жртава таквих људи
се све више спушта и дошла је
до дванаест година. Зато родитељи треба да што више причају са својом децом, да воде
рачуна о њима и труде се да
успоставе међусобно поверење.
Ако се они тако поставе, деца
ће имати слободу да им повере сваки проблем и неће хтети
да беже од куће – изјавио је
наш извор из панчевачке полиције који је затражио да остане анониман.

У ПОНЕДЕЉАК У ЦЕНТРУ ГРАДА

Свечано обележен Дан Војске Србије
Војници и официри панчевачког гарнизона свечано су обележили Дан Војске Србије у
понедељак, 23. априла, у центру нашег града. Бројни присутни грађани могли су да виде
постројене војнике 11. пешадијског батаљона, као и дефиле моторизованог ешалона у
коме су били припадници против те ро ри стич ких једи ни ца
Специјалне бригаде. Испред
зграде Градске управе приређена је изложба дела наоружања, војних возила и опреме.
– Дан Војске Србије прославља се у знак сећања на празник Цвети 1815. године, када
је у Такову донета одлука о
почетку Другог српског устанка ради ослобођења од Турака
и борбе за нову српску државу. Тиме је означен нови почетак борбе за аутономију у оквиру Тур ског цар ства, што је
постигнуто захваљујући кнезу
Милошу Обреновићу. Он се
изборио за успостављање Кне-

жевине Србије, која је имала
устав, скупштину и владарску
династију. Војска је имала значајну улогу у стварању српске
државе. Била је главни ослонац народа из кога је потекла
у тешким временима, а њено
упориште је било у слободарском духу нашег наро да –
рекао је у свом обра ћа њу
командант Специјалне бригаде бри гад ни гене рал Зоран
Величковић.

Он је додао да је данашњи
првенствени задатак Војске Србије заштита државног суверенитета Србије, али и помоћ грађанима у случајевима природних
катастрофа и учешће у међународним мировним мисијама.
Начелница Јужнобанатског
округа Данијела Лончар рекла
је да су Панчево, јужни Банат
и Србија мирни и спокојни
захваљујући нашим војницима и официрима.

Заме ник гра до на чел ни ка
Панчева Предраг Живковић
истакао је да наш град одлично сарађује с Војском и да она
увек помаже грађанима. Додао
је да је то посебно значајно у
ванредним ситуацијама.
Поводом Дана Војске Србије
21. априла су додељени кључеви од станова деветнаесторици
активних и пензионисаних припадника Министарства одбране и Војске Србије, који живе у
Панчеву, Београду, Зрењанину,
Бачкој Тополи и Крушевцу. Том
приликом је саопштено да је
решавање стамбених проблема
запослених у врху листе приоритета руководстава наше армије и Министарства одбране.
О томе говоре подаци да је од
2017. године Војска доделила 234
стана својим припадницима, а
да је решено стамбено питање
150 војних пензионера и више
од 400 војника и официра, који
су у ту сврху добили повољне
кредите.

МИСТЕРИЈА ЗА КОЈУ ЈОШ НЕМА ОДГОВОРА

Нерасветљено убиство на Миси

шћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Припадници Министарства унутрашњих послова у
Панчеву у сарадњи с Безбедносно-информативном агенцијом ухватили су их почетком марта ове године. Они
су тада запленили три килограма и осамсто грама марихуане и ухапсили В. К.
(1992), А. А. (1998), С. К.
(1997) и малолетника за кога нису наведени никакви
лични подаци.
Полицајци су их зауставили у једном комбију у Белој
Цркви, приликом контроле
саобраћаја, и током претреса тог возила пронашли су

дени надлежном тужиоцу. Четврти ухапшени, малолетник,
приведен је судији за малолетнике Вишег суда у Панчеву.
Полицијска управа у нашем граду тада је поднела
кривичну пријаву и против
четрдесеттрогодишњег мушкарца из околине Смедерева због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело недозвољен промет
акцизних производа.
Током контроле саобраћаја у Ковину обављене 27. фебруара у путничком возилу
којим је управљао осумњичени пронађено је више од
педесет килограма сушеног
дувана.

Ни после пет година нема одговора на питање ко је и због
чега убио нашег суграђанина
Ђуру Санадера (31), у непосредној близини куће на Миси
у којој је становао са члановима породице, у ноћи између
23. и 24. априла 2013. године.
Овај догађај је уврштен у тзв.
црну књигу неразјашњених убистава у Србији и Црној Гори у
последњих пет година коју је
објавила Мрежа за истраживање ко руп ци је и кри ми на ла
(„Крик”) из Београда. Према
подацима из тог документа, за
то време су регистрована 83
убиства, од чега 56 у Србији, а
27 у Црној Гори. Поред убиства Ђуре Санадера, у књизи
су објављене информације и о
убиству још једног нашег суграђанина – Милоша Видаковића.
У „црној књизи” сажети су
детаљни подаци о томе како
су се сва евидентирана убиства
догодила, као и шта су надлежни органи учинили у расветљавању тих злочина.

Подсећамо, одмах после Санадеровог убиства градом су се
прошириле гласине да је он
ликвидиран у наркоманском
обрачуну, као и да је био у добрим односима с Милошем Видаковићем. Те информације су
објављене и у појединим београдским дневним листовима,
због чега су Санадерови пријатељи и чланови његове породице били огорчени.
– Све што знам и могу да кажем, јесте да је Ђуро на превару

на ма мљен да
изађе из куће, јер
га је пре убиства
неко кога је, по
све му су де ћи,
добро познавао,
по звао мо бил ним телефоном.
Он није био пробле ма ти чан и
није имао везе с
кри ми на лом –
изјавио је „Панчевцу” сутрадан
по сле уби ства
Санадеров отац.
У саопштењу
Вишег суда које је објављено
после тог догађаја, писало је
да је у Санадера испаљен један метак, од кога је задобио
смртносне повреде. Према незва нич ним ин фор ма ци ја ма,
особа која га је убила, пуцала
му је у главу, с леђа, док је
улазио у кућу.
Пола сата пре убиства панчевачки ватрогасци су готово у
исто време добили дојаве да су
на два различита краја града

запаљена два аутомобила. Да
ли је то било повезано са убиством на Миси, може се само
претпостављати.
Важно је напоменути да за
полицију нема архивирања нерешених случајева и да се на
неразјашњеним убиствима ради све док се њихови починиоци не открију. Један од доказа
за то је недавно хапшење 44-годишњака који је убио власника мењачнице у Београду
пре девет година. Он је после
убиства побегао и за њим је издата потерница, која је била важећа све до његовог хватања.
То није све, јер је пре месец
дана полиција расветлила убиство старо петнаест година, а
прошле године је ухапшен први осумњичени за убиство које
се догодило пре двадесет година.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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БРОЈНИ ПРОГРАМИ У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

БОГАТИ „ДОСИТЕЈЕВИ ДАНИ”
Осам дана разних
такмичења и других
манифестација

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Комбрест” је на Дан планете Земље у недељу, 22. априла, посадио тридесетак садница јавора у центру села. Завршена је комплетна рекон-

Посебан акценат на
екологији
Основна школа „Доситеј Обрадовић” из Омољице већ дуго
држи до правих вредности, а
нарочито у погледу развијања
еколошке свести. На том пољу
су се ученици и запослени из
те образовне установе легитимисали више пута и тако што
су освајали награде на конкурсу „За чистије и зеленије школе Војводине”.
То је био и разлог због којег
су представници Покрајинског
секретаријата за образовање, у
чијем делокругу је поменуто
надметање, у среду, 25. априла, посетили то панчевачко село, како би на лицу места сагледали оно што раде омољички просветари и њихови ђаци,
као и да би направили пресек
стања у погледу услова – од
грејања до енергетске ефикасности зграде.
Према речима директора ОШ
„Доситеј Обрадовић” Владимира Ристића, том приликом направљен је приказ одређених
активности.
– Организован је спортски
дан на два хектара зелених површина око школе. То што је
око нас толико зеленила и природе уопште, коју користимо,
али брижљиво чувамо и негу-

струкција свечане сала Месне заједнице. Представници
те институције контактирали
су с пројектантским кућама
у вези с постављањем ограде
на фудбалском игралишту.
Омољички ђаци научени да брину о природи
јемо, сигурно је допринело да
сваке године на покрајинском
конкурсу освајамо разне награде, попут екскурзија – навео је
Ристић.
Овај догађај је само део манифестације „Доситејеви дани”, којом се обележава рођендан омољичке школе.
Тако је у петак, 20. априла,
ту установу посетила градска
секретарка за заштиту животне
средине Кристина Бањаи, заједно са запосленима из ЈКП-а
„Зеленило”, а једна од њих, Жења Маринковић, говорила је о
споменику природе из тамо-

шњег парка – црвенолисној букви, што су пажљиво слушали
малишани из трећег разреда,
којима је потом подељено преко педесет мајица.
Су тра дан је ор га ни зо ва но
надметање под називом „Шта
знаш о саобраћају?”, затим у
недељу, 22. априла, и окружно
такмичење из предмета Техничко и информационо образовање, у разним областима
моделарства, да би у понедељак на ред дошле Мале олимпијске игре, на којима је учествовало седамдесет петоро ученика из свих панчевачких уста-

нова основног образовања. Треба истаћи да су омољички ученици бриљирали и у готово
свим областима били најуспешнији.
Када је реч о предстојећим
догађајима у вези са одржавањем „Доситејевих дана”, у четвртак, 26. априла, у 17.30, у
Дому културе биће уприличена свечана академија поводом
дана школе, а наредног дана,
од 16 сати, на програму је сада
већ чувени еколошки карневал, када се у центру Омољице
окупи велики број деце и одраслих.

ПРОМОЦИЈОМ У НОВОМ СЕЛУ ЗАВРШЕНА МИНИ-ТУРНЕЈА

Споменица о соколству обишла села
Сакупљен материјал
за допуну књиге
Промоцијом монографије „Споменица соколског покрета у
Панчеву” Слободана Петровског у четвртак, 19. априла, у
Новом Селу, завршена је ова
тематска мини-турнеја по панчевачким селима.
То је била прилика да публика сазна нешто више о историји соколства у нашем окружењу, попут тога да је, рецимо, у Новом Селу 20. октобра
1929. формирана најпре секција, док је чета званично основана две године касније. У њој
је први школовани предњак био
Бранко Стејић, а за њим и Горан Стејић Гуци и Вељко Којић, који је преузео целокупан
рад с вежбачима.
Први соколски јавни час у
том селу одржан је 1934. и од
тада до 1940. одржаван је сваке друге године. Пропагирање телесног вежбања на овакав начин приређивано је и у
оквиру културно-уметничких
приредби, а рецимо у Долову
су на јавним часовима уче-

сници били искључиво Новосељани.
Најбољи вежбачи учествовали су на соколским слетовима, као на пример Зоран
Стејић у Загребу 1934. године, који се појавио и наредне
године у Љубљани заједно с
Вељком Којићем и Тозом Веселиновићем. Сва тројица били су и у Сарајеву, док је у Бе-

ограду учествовало и по десет
соколова из Новог Села. Међу првим женама у чети, поред начелнице Маре Поповић
и њене заменице Анкице Бајић, биле су и предњакиње Јулијана Попин, Иванка Алексић, Сока Димитријевић, Хеле на Ба ро, Је ле на Дрен ча,
Илинка Ђаконовић, Мери Србин...

Године 1936. почео је рад с
децом, а соколска чета и фудбалски клуб су, поред редовних такмичења, заједнички радили на популаризацији масовног бављења физичком културом.
Након ове успешне вечери,
на којој је говорио и историчар Срђан Божовић, а водитељ
је био Момчило Мрчковић, директор Дома културе Сорин Бољанац и мештани обећали су
помоћ аутору Слободану Петровском у изради новог издања књиге.
Творац ове значајне монографије, гостујући у сеоским
домовима културе, искористио
је прилику да од житеља тих
места сакупи материјал за допуну свог дела, у којем ће, захваљујући разним документима, из заборава извући један
део панчевачке историје који
је, може се рећи, неправедно
запостављен.
Интересантно је да је у Новом Селу отишао и последњи
примерак књиге, па ће промоције у Брестовцу и Јабуци морати да сачекају штампање новог издања.

ЗАНИМЉИВО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ МАРКА ЛОПУШИНЕ У ГЛОГОЊУ

О нашима у Америци и Русији
Да афирмисани списатељи нису заборављени у сеоским домовима културе, говори и гостовање познатог публицисте и
новинара Марка Лопушине у
уторак, 24. априла, у Глогоњу.
Посетиоци су много тога могли да сазнају од госта из Београда, који се више деценија
бавио истраживачким радом о
дијаспори расутој по целом свету, па се може рећи да је он један од најчитанијих и најцењенијих српских писаца у Европи, Америци и Аустралији.
Овом приликом представљене
су књиге „Стаклени мир” и „Срби
у Русији”, а Лопушина је највише
причао о нашим људима који су

Месне актуелности

учествовали у стварању историје Русије и Америке.
Према тим наводима, званично први Србин који се отиснуо
„преко баре” био је Ђорђе Шагић, и то након слома Првог
српског устанка. Овај Београђанин у Америци мења име у Џорџ
Фишер; касније постаје херој рата и вероватно најзаслужнији за
припајање Тексаса Сједињеним
Државама, а познат је и као
оснивач четири масонске ложе
у тој федерацији.
Можда највише интересовања изазвала је прича о животу
још једног Србина – Ричарда
Милановића, индијанског поглавице двадесет племена. Он

је заправо био син принцезе из
чувеног племена Шошони и
Стевана Милановића, Србина
из Загреба.
Један од најчувенијих пластичних хирурга у другој половини 20. века на просторима САД је Борко Б. Ђорђевић.
Лопушина истиче да за њих
и друге који су у Америци постали утицајни, наши политичари нису били превише заинтересовани, иако су многи желели да део свог капитала уложе у Србији.
Ништа друкчије није било ни
с нашим људима у Русији, који
су учествовали у стварању историје те државе. Још крајем 17.

века велики број житеља Боке
одлази на бродоградилишта и
у флоте царске Русије, а у једном периоду Срби су имали
чак и своје две републике на
просторима данашње Украјине. Прича иде до Ђорђа Марјановића и „Седморице младих”, који су за „баћушке” били исто што и „Битлси” за остатак планете, па све до данашњих српских грађевинских
компанија што успешно послују у највећој земљи на свету.
Све те занимљивости учиниле су публику изузетно задовољном, што је доказ да и у селима постоји интересовање за
оваква културна догађања.

Банатско Ново Село: Почели
су грађевински радови у склопу изградње капеле. Монографија под називом „Споменица соколског покрета у
Панчеву” представљена је у
четвртак, 19. априла, у Дому
културе. Старија дечја фолклорна секција те установе
наступиће на зонској смотри
у суботу, 28. априла, у Културном центру.
Долово: Након обављеног поступка јавне набавке одабран
је извођач друге фазе изградње платоа испред Дома културе. Протеклих дана је омладина из села, у садејству с
Месном заједницом и комуналним предузећем, уређивала центар села.
Гло гоњ: Мар ко Ло пу ши на
одржао је књижевно вече у
уторак, 24. априла, у Дому
културе. Дечје фолклорне секције те установе наступиће
на зонској смотри у суботу,
28. априла, у Културном центру, а ансамбл млађег узраста представиће се на једном
од најпрестижнијих фестивала у зе мљи, под на зи вом
„Златни опанак”, у Ваљеву.
Иваново: Почели су радови
на изградњи атарског пута ка
Старчеву. Мартина Вуковић,
ученица петог разреда ОШ
„Моша Пијаде”, заузела је тре-

ће место на Окружном такмичењу из биологије, одржаном у суботу, 21. априла, у
Уљми. Представници Покрајинског секретаријата за образовање обишли су школу у
среду, 25. априла, како би направили увид у стање услова
рада.
Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-ком” су у недељу, 22. априла,
заједно с Месном заједницом
и волонтерима, поводом Дана планете Земље, очистили
излетиште „дудова шумица”
на улазу у село, па грађани
тамо могу да проведу 1. мај.
Истог дана приређен је „Трећи пролећни ручак”, у оквиру
којег су чланови локалних
удружења и приватници припремали и бесплатно делили
разне специјалитете.
Качарево: Комунално предузеће завршава уређење СРЦ-а
„Језеро”, а у току је поправка
појединих машина у власништву те фирме. Представа
драмске секције Клуба за одрасла и стара лица под називом „Сестре Дангубић” биће
изведена у суботу, 28. априла,
од 18 сати, у Дому омладине.
Изложба голубова, живине и
егзотичних птица биће уприличена истог дана од 8 сати
на рукометном стадиону.
Омољица: У току су „Доситејеви дани”, којима се обележава дан школе, поводом чега ће у четвртак, 26. априла,
од 17.30, у Дому културе бити уприличена свечана академија, а наредног дана, од
16 сати, у центру села на програму ће бити еколошки карневал.
Старчево: Почели су радови
на изградњи атарског пута ка
Иванову. Спроведена је акција „Април – месец чистоће”, у коју су се, уз подршку
Месне заједнице и комуналног предузећа, укључили и
сами грађани, волонтерским
радом на уређењу игралишта
и јавних површина. Солунски бенд „Voodoo Healers” наступио је, заједно с домаћим
„Креативним нередом”, у недељу, 22. априла, у ККК-у.

АЛТЕРНАТИВНИ САСТАВИ У СТАРЧЕВУ

Руси и Грци у ККК-у

Солунски панкери „Healers”
Креативни културни клуб је у
релативно кратком периоду, у
априлу, угостио два одлична
инострана алтернативна бенда.
Најпре је у среду, 4. априла, у по ме ну том про сто ру
старчевачког Дома културе
наступио ска-кор бенд из Москве под називом „Ded President”. Тај састав је на европској турнеји, а у наше крајеве
дошао је захваљујући сарадњи поменутих стaрчевачких
институција и продукцијске
куће из Софије с менаџером
Рангелом Дојчиновим на челу. Увертира урнебесној свирци руске групе био је наступ
састава „Укратко Штеф”, што
је била прилика да ови Панчевци представе нови албум.

Већ у недељу, 22. априла, у
ККК-у се представио и панк-рок бенд „Voodoo Hallers” из
Солуна, који је, такође, на
турнеји по Старом континенту, чиме обележава петнаест
година од настанка. Подршку
Грцима пружио је домаћи
„Креативни неред”, а након
свирке фронтмен грчке групе Крис Пентелас није крио
задовољство гостопримством
Старчеваца и реакцијама публике.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН ЉИЉАНЕ ЈОВАНОВИЋ

Културни телекс

ЖИВОТ У ТРИ ДАНА

Представе
Субота, 28. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Златково злато”.

Музика
Четвртак, 26. април, 13 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: школско такмичење гудача.
Четвртак, 26. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.
Петак, 27. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Зона Б”.
Субота, 28. април, 18 сати, дворана Културног центра: регионална смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце из
осам општина јужног Баната.
Субота, 28. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт Сане Гарић уз подршку локалног бенда „Бас и стега”.
Понедељак, 30. април, 19 сати, сцена Културног центра:
завршни концерт кларинетског мастер-класа др Огњена
Поповића.
Понедељак, 30. април, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Изложбе
Понедељак, 30. април, 19 сати, Народна башта: изложба
скулптура и објеката „Дескрипција поступака” Горана Печеновића.

Тематски програм
Четвртак, 26. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Национални културни идентитет као
основа српског националног идентитета”.
Петак, 27. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
завршно вече манифестације „Једна књига – један град” под
називом „Балкански хоризонт догађаја – Између историјске
судбине и индивидуалне животне приче”.
Субота, 28. април, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: обележавање Међународног дана друштвених игара.

МОЈ

избор МОЈ
Моја борба

Јелена Катуца,
проф. српског језика
и књижевности
СЕРИЈА „The Wire”, код
нас преведена као „Жица”
или „Доушници”, јесте криминалистичка драма која
у пет сезона приказује једну од најбољих крими прича. Свака сезона бави се
другачијим случајем, а све
се дешава у Балтимору –
од илегалне трговине дрогом и малверзација у луци,
преко проблема с корупцијом у врху градске власти, до све проблематичнијег школског система и суноврата новинарског бизниса.
У серији заправо нема главног лика, а занимљив је и
избор глумаца који тумаче
водеће ликове. Избегавањем
познатих имена серија је још
више добила на реалистичности.
Ову сери ју из мно штва
полицијских серија издваја
и то што неке полицајце не
води мото да штите и служе,
већ су мно ги неспо соб ни,
окрутни и вођени себичним
мотивима. Криминалце не
моти ви ше увек про фит и
жеља да науде другима, већ
имају и људске квалитете. На
тај начин серија приказује
стварност полицијског рада
и криминалне активности.
Серију су многи критичари
прогласили за најбољу која
је икада снимљена.
КЊИГА: Монументално дело
у шест томова „Моја борба”
норвешког писца Карла Увеа
Кнаусгора оставило је на мене

Петак, 27. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Књига о
измишљеном лику –
иконописцу Рафаилу
Астрапи Рашанину
У читаоници Градске библиотеке у уторак, 17. априла, пред
махом младом публиком, представљен је најновији роман списатељице Љиљане Јовановић,
под насловом „Три дана”. Ова
књига, наизглед једноставног,
али, како је на промоцији истакнуто, ефектног наслова, према речима Бранке Марган, професорке књижевности, заправо представља „романсирану
средњовековну историју”. Ауторка је истакла да је идеју за
роман добила од Зорана Лазаревића, председника Сабора
иконописаца Србије.
На представљању књиге објашњено је да сам наслов „Три дана” упућује на последња три дана у животу главног јунака, иконописца Рафаила Астрапе Рашанина, коме се у одсудним тренуцима јавља Богородица и саопштава да су му преостала још три
дана овоземаљског живота. У та
три дана Рафаило покушава да
реконструише читав свој живот,
посебно се осврћући на сопствене грехе и покајање због њих.
Роман „Три дана”, иако је
лик главног јунака плод маште,

у себи носи и елементе историјског романа. На страницама ове књиге, наиме, дочарана је и атмосфера средњовековне Србије. Ауторка је Рафаилов живот и рад сместила
у доба Стефана Лазаревића.
Тај турбулентан период српске историје представљао је занимљиву подлогу за главну тему романа, живот иконописца
и фрескописца Рафаила. Према речима ауторке, Рафаило
је потомак Михаила Астрапе,
који је осликао манастир Студеницу. Као дете, он често од-

лази у Сопоћане и бива фасциниран тамошњим фрескама. Његов таленат за фрескосликарство испољава се још у
младим годинама, те он постаје истински прегалац у бављењу послом за који је природом предодређен. У радњу
романа је уткана и елегична
љубавна прича између главног
јунака и његове изабранице Теодоре, пореклом из Котора.
Управо у Котору, у Цркви Светог Трифуна, налази се икона
Богородице коју је насликао
јеванђелиста Свети Лука, пр-

ви иконописац, а та слика краси и корице романа.
Поред тога што се бавио фреско-сликарством и осликавао
знамените манастире и цркве
који су ницали у том периоду,
измаштани јунак романа Љиљане Јовановић био је и витез,
који је учествовао у познатим
историјским биткама и бивао
рањен. Према речима ауторке,
за развој Рафаила као уметника посебно су битни његови
учитељи, а љубав између учитеља и ученика заузима посебно место у том односу. Н. П.

ДАРКО РУНДЕК & „ЕКИПА” ОДУШЕВИЛИ ПАНЧЕВАЧКУ ПУБЛИКУ

Двадесет година албума „Апокалипсо”
Дарко Рундек & „Екипа” у недељу, 22. априла, одржали су у
Културном центру концерт који ће Панчевци дуго памтити
и препричавати. Како је сам
Рундек истакао, они већ неко
време обележавају двадесет година од изласка његовог првог
самосталног албума „Апокалипсо” (1997), те је и овај концерт одржан у склопу њихове
турнеје поводом тог јубилеја.
Рундек је, наиме, 2017. године
окупио пратећи бенд, који је
назван „Екипа”, и од тада с
њим наступа. Са „Екипом” је
врло брзо направио синглове
који су већ постали хитови, попут песама „Барбара”, „Тамни
јоргован”, „Црни дуси”.
Вече у Културном центру било је препуно емоција. Расположену публику, која је све време током концерта играла, на
ноге су подигле песме које је

бенд свирао већ на самом почетку. Недељни концерт отворен је песмом „Тамни јоргован”, коју је Рундек направио
са „Екипом”, а завршен песмом
„Шејн” из доба „Хаустора”, када се бенд, на позив публике,
вратио на бис. Између су уследиле песме „Црни дуси”, „Руке”, „Ена”, „Сејмени”, „Апокалипсо” и многе друге, како оне
новијег порекла, тако и оне ста-

рије, које публика већ дуго памти и певуши с носталгијом, сећајући се неких прохујалих времена. Занимљиво је и то да Рундекове песме подједнако знају
и старија публика и младе генерације. То само показује да
је Рундек био и остао цењен и
популаран на овим просторима. Овај свестрани уметник, који се, поред музичке каријере,
бави и режијом, а и глумио је у
неким представама, на сцени
је направио прави спектакл, који је публика са одушевљењем
поздравила. Дворана Културног центра била је мала да прими све заинтересоване поклонике Рундекове музике, па су
столице биле постављене и на
самој бини. Управо је публика
на бини била највеселија и имала највише простора за игру.
О стиховима Рундекових песама може се говорити као о пра-

вој поезији, с обзиром на то да
они носе смисао који превазилази обичне музичке песме. Тако,
на пример, у стиховима песме
„Апокалипсо”, по којој је албум
из 1997. године добио име, а који гласе: „Ти си премлада, а ја
сам престар за чекање / Мирис у
зраку мекан је / Од када твоје
срео сам очи / Сан ове ноћи почиње”, срећемо синестезију, стилску фигуру која се уобичајено
назива „мешање чула” ( у овом
случају то је „мекан мирис”), што
показује да је Дарко Рундек истински песник, чији је таленат неспоран. И многе друге Рундекове песме носе у себи прави песнички потенцијал. То што је он
преточен у музику, обећава да
ће се његове песме слушати и
певати и онда када нас више не
буде, као што се слушају и певају сада иако „Хаустора” одавно
нема.
Н. П.

У ДВОРАНИ „АПОЛО” ДОМА ОМЛАДИНЕ

Покондирена тиква
највећи утисак у последњих
неколико година. У другом
тому „Моје борбе” Карл Уве
напушта Норвешку и сели се
у Стокхолм. Тамо се заљубљује у Линду и с њом заснива породицу. Убрзо добијају
троје деце и обоје остају затечени обавезама и рутином
која испуњава свакодневни
живот. Карл нам говори о
различитим врстама љубави,
према деци, жени, пријатељима и књижевности. Реч је
о светлим, али и тамним странама љубави, па књига обилује сукобима и конфликтима и истовремено врви од
нежности, љубави и стрпљења. Мало ко је имао храбрости да то тако отворено призна свету.
Раза пет изме ђу љуба ви,
очинства и нагона за самоћом и писањем, Карл Уве
почиње да се пита да ли је то
живот који жели да води. Он
признаје своје најмрачније
пориве, па самим тим и читаоце тера да се замисле над
сво јим живо том и сво јим
самообманама и слабостима.

На сцени дворане „Аполо” Дома омладине у четвртак, 19.
априла, одиграна је представа
„Покондирена тиква” по мотивима истоименог дела Јована
Стерије Поповића. Представу
је извело „Позориште лектира”, чији је циљ едукација и
промовисање читања код младих нараштаја. Режију за представу „Покондирена тиква” потписала је Јасмина Вечански.
Глумци „Позоришта лектира” успешно су представили
панчевачкој публици ово Стеријино дело, о коме се често
говори као о комедији карактера. Ликови Феме, Евице, Василија, Саре и филозофа Ружичића дочарани су вешто вођеним дијалозима. Појаве које
су окупирале Стеријину пажњу,
а које су биле карактеристичне за становништво тадашње
јужне Угарске, односно данашње Војводине, као што су покондиреност, жеља да се буде

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

нешто што човек није, потреба
за „ноблесом”, актуелне су и у
данашње време, само су околности измењене. Стерија је ове
појаве исмевао служећи се разним средствима, од ироније
до карикатуре и гротеске. Тако је Фемин лик грађен до граница карикатуре, док се у градњи лика филозофа и поете Ружичића Стерија служио првенствено иронијом, настојећи да
исмеје тадашње псеудокласично песништво. Стиче се утисак
да су једини ликови у драми

према којима је Стерија благонаклон Фемина кћи Евица и
њен вереник Василије. Једино
су њих двоје остали поштеђени оштрице Стеријиног пера,
док су сви остали на овај или
онај начин предмет критике.
Лик Феме, припросте жене и
опанчарице, која након смрти
свог мужа схвата да је читавог
живота тежила да буде нешто
друго, замишљен је и приказан тако да публику тера на
грохотан смех. Умисливши да
је „ноблес”, она настоји да се

тако и понаша, али су њене могућности за тако нешто скромне. У свом изражавању она се
служи „исквареним” француским и немачким језиком, чијој употреби није дорасла, па
испада смешна. Насупрот тако
приказаном Фемином лику стоји лик њене кћери Евице, која
скромност не глуми, већ је одиста скромна, и не разуме понашање своје мајке. Чини се да
су сви остали ликови у драми
замишљени тако да што пластичније и уверљивије дочарају лик главне јунакиње.
На крају треба истаћи и то
да је циљ „Позоришта лектира” да се и публика активно
укључи у представу. Тако је,
након извођења представе, публика била у прилици да глумцима поставља питања и предлаже им на који начин да поново изведу поједине сцене у
драми. Оваква концепција чини ово позориште јединственим, јер тера публику на размишљање и нико не одлази
равнодушан према ономе што
је у представи видео и доживео.
Н. П.

Петак, 27. април 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ СЕ Мерцедес
вито 2000. годиште, теретни, регистрован.
064/886-50-02 и
060/034-75-64 (СМС)
ТОЈОТА корола ХЛ 1.3,
1991. плин, регистрован
до априла 2019, у одличном стању. 063/85848-21. (258724)
ПУНТО 2009, 54.000,
регистрован, гас, кука,
пртљажник, музика, гаражиран. 064/240-9384. (258760)
ФОЛКСВАГЕН поло,
металик црн, komfort line, 1986 цм³, евро дизел, 2003. годиште.
064/131-59-56,
065/349-51-20.
(258781)
ЈУГО ин, 2005, регистрован до јула 2018.
године, у лошем стању,
400 евра. 013/321-596.
(258790)
ПРОДАЈЕМ опел корсу
1.4, 64.000, бензин,
2010, регистрован, први
власник. 063/354-221.
(258823)
АСТРА Г , 2002, 1.6,
бензин + плин + атест,
клима, 1.750 евра.
064/240-67-56.
(258847)
СКУТЕР мотор спорт,
2007. годиште, 250
евра. 064/193-17-41.
(258847)
ЈУГО ИН Л, 2007, регистрован до августа
2018, атестиран гас.
066/108-911, 061/16061-51. (258915)
ПУНТО 1.1, бензинац,
1998. годиште, 185.000,
регистрован до краја јула, 830 евра. 064/86620-21. (258917)
АСТРА Ф, караван,
1997. годиште, бензин,
гас (атест), кука, власник. 063/520-505.
(258414)
ПРОДАЈЕМ хјундаи
лантру, 1995. 063/250398. (259004)

ЈУГО корал 45, 1997. годиште, прешао 88.000
км, регистрован до краја године. 062/245-726.
(258958)
ЗАСТАВА 101, 1988, солидна, регистрована,
одличан мотор, 400
евра. 062/804-66-93.
(259014)
СИТРОЕН ксара, 2.0
ХДИ, 2003, 240.000 км.
064/479-40-85.
(259022)
ПРОДАЈЕМ корал ин,
2005. годиште, први
власник. 062/495-049.
(259031)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
децембар, фул опрема,
98.000 км. 064/130-3602. (259033)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема,
101.000 км, на име.
064/587-50-24.
(259033)
КСАРА 1,2, 2003. петора врата, клима, у првој
боји, 138.000 км.
064/587-50-24.
(259033)
ШКОДА фабија 1.4
МПИ, 2002, караван,
фул опрема, 105.000
км, власник. 064/58750-24. (259033)
ОПЕЛ корса enjoy 2007,
133.000 км, фул опрема, без кожних седишта, 3.200 евра, могућ
договор, први власник,
купљен нов у Србији
(Комненовић ауто).
063/232-757. (259055)
ПЕЖО 206 SW. 2002.
годиште, регистрован,
врло добар. Тел.
063/777-28-66.
(259066)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и пунимо гасом, све
са заменом уља и УВ
бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”,
013/361-361, 064/12268-05. (259104)
ПРОДАЈЕМ ситроен
ксару 1.6, 16 В, 2005,
топ стање, на име купца. 060/028-14-80.

ОГЛАСИ

СТИЛО 1.9 дизел, 2003,
троје врата, фул опрема, власник. 064/58750-24. (259033)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70
до 1.500 евра. 062/19336-05. ()259053)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање и изглед небитни,
до 2.000 евра. 063/16583-75. (259053)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(259099)
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ПРОДАЈЕМ гаражу, зидану, роло-врата, укњижена, Светог Саве 59,
струја, власник.
063/449-798. (258818)
ПРОДАЈЕМ лимену гаражу, 2,60 х 5.00 м, повољно, мора се преместити. 063/822-48-10.
(258935)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од вешмашина. Тел. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(258815)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер и половни делови од вешмашина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(258403)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463.
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МАШИНЕ

ТОЧАК од плуга 757.
063/823-29-61.
(258968)
ТРАКТОР ИМТ 539, четвороредни шпартач са
кутијама, 8 метара елеватор за кукуруз без
електромотора.
013/262-44-11, Огњанов. (258978)
КУПУЈЕМ трактор са
опремом или без.
063/739-76-72.
(259077)
КУПУЈЕМ мотокултиватор са прикључцима
или без, може неисправно. 063/739-76-72.
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2, на
углу код Пиваре.
063/354-221. (258823)

БРУСИЛИЦА ЕНХЕЛ,
немачка, 2000 вати,
6000 обртаја, елеватор
лифам, дужина 8 м, 280
евра. 063/723-19-40.
(258085)
ПРОДАЈЕМ топлу витрину, дуплу фритезу и
остало. 063/741-64-00.
КАЗАН за ракију, луле,
ложишта, табарке, мешачи. 331-586,
063/805-74-60.
(258468)
ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице
са пчелама. 063/627425, 013/627-467.
(258381)
ПРОДАЈЕМ пчеле на ЛР
рамовима. 063/866-7824. (258732)
ПРОДАЈЕМ каду, врата,
сто компјутерски, повољно. 064/582-22-85,
013/313-576. (258747)
ПРОДАЈЕМ два стана
хитно и гробно место Старо гробље. 064/13027-34. (258741)
ПРОДАЈЕМ трпезаријску витрину, може за
књиге, два кревета са
душецима.
065/344-85-77.
ПРОДАЈЕМ мешалицу,
круњач и мотокултиватор. 065/559-74-68.
(258782)
ПРОДАЈЕМ сто за
маникир.
064/271-63-95.
(258817)
КРЕВЕТ болнички, метални, врло практичан,
само 20.000 динара.
063/894-84-23.
(258824)
ПРОДАЈЕМ клесани
камен, за зидање, нови
цреп, циглу мали формат. 064/110-12-80.
(258859)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
преостала дрва, циглу
велики формат, стајско
ђубре, стеоне краве.
063/711-77-43.
(258874)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000
динара, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(258331)

ПРОДАЈЕМ теретну ауто-приколицу носивости
500 кг, димензије 900 х
1400 х 350, ручно рађена. Тел. 064/424-97-20.
(258874)
БУТАН боца већа, са
плинским решоом са
две рингле. Тел.
064/424-97-20.
(258874)
ПРОДАЈЕМ грађевинска колица, шиваћу
машину даница, мале
електромоторе. Тел.
347-130.
(258887)
ПРОДАЈЕМ одличну
половну циглу, стари
формат. Звездан,
063/224-435. (258903)
ФОТЕЉА хопла, на расклапање, нова , симпо,
85 евра. 062/297-005.
(258906)
ДВА ПВЦ светларника
155 х 145, собна врата,
пећ за централно, грејање до 100 м2. 063/214387. (258901)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, повољно.
063/198-18-85.
(258924)
ПРОДАЈЕМ два кауча и
фотељу, кухињски сто и
столице. Тел. 234-5527. (258933)
ПРОДАЈЕМ индустријску шиваћу машину
brother, равноштепајући, исправан. 063/82248-10. (258935)
ТОПЛОТНЕ пумпе, најекономичнији вид грејања, пролећна акција,
гаранција квалитета.
062/118-26-81.
(258943)
ПРОДАЈЕМ веш-машину шпорет, радни сто,
столице и др. Тел.
063/386-277. (258948)
ГУРАЛИЦА, бициклић
без педала, бицикл са
три точка, повољно.
063/690-269. (258952)
ТОМОСОВА пумпа за
наводњавање, 100 м
црева, цве нове прскалице. 064/212-52-52.
(259010)

СТОЛОВИ, столице,
столићи, кауч, комода,
витрина, радијатор,
грејалица. 065/353-0757. (259018)
ВЕШ-МАШИНА мања/већа, фрижидер 220
– 240 л, угаона гартнитура, двосед, душек за
брачни кревет, комоде,
тепих, сточићи. Тел.
063/861-82-66.
(258987)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
2.000, столови од 4.500.
060/600-14-52.
(258991)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-1452. (258991)
ПРОДАЈЕМ половне
фотеље мојца. 060/09096-57. (259004)
ПОЛОВАН намештај:
двосед, тросед и друго.
064/354-69-76.
(1259041)
ВЕЛИКИ вепар јоркшир, 19 месеци, може
замена за супрасну крмачу. 060/311-29-64.
(259035)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину. Тел. 351-944 или
063/134-40-32.
(259054)
ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза.
064/366-57-87, 335930. (259060)
ПРАСИЋИ женски, 40 –
50 кг, на продају.
061/280-20-35.
(259078)
ДЕТЕЛИНА нова на
продају. Мића.
064/303-28-68.
(259078)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3.5
кв, исправна и фрижидер. 064/154-95-65.
(259079)
ПРОДАЈЕМ спратни бицикл, полар, очуван.
063/709-44-97.
(259082)
НА ПРОДАЈУ кревети,
столови, теписи, столице, фрижидери, замрзивачи, веш-машина, телевизори, ТА пећ, душеци, сервани, веш-машина, разно. 064/155-3813. (259092)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, половне делове машина, фрижидер, ТА
пећ. 064/129-73-60.
(2590959
ПРАСАД за клање и
тов. Тел. 063/311-277.
(259105)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(258121)
КУПУЈЕМ полован намештај, белу технику,
бицикле и сво остало
покућство. 061/641-3036. (258745)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
старо перје и старо гвожђе. 066/900-79-04.
(258748)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, столове, столице
и остало покућство.
062/148-49-94.
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ бибер цреп.
065/562-88-83. (258874)
МЕТАЛИ ИВАН, откуп
секундарних сировина,
Петефи Шандора 29,
Војловица. 061/271-2670, 064/194-83-22.
(259086)
КУПУЈЕМ старе сатове;
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне антиквитете. 013/233-3501, 064/265-82-98.
(259073)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, сатове,
слике, стари новац, бижутерију, старо покућство. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. (259060)
КУПУЈЕМО обојене метале, алуминијум, лименке, веш-машине, замрзиваче, гвожђе, акумулаторе, телевизоре.
061/206-26-24. (259096)
КУПУЈЕМО гвожђе, све
врсте метала, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете.
061/322-04-94. (259096)

ПРОДАЈЕМ плац у Првом просеку, Ул. Братства јединства. Тел.
064/832-46-38. (257660)
КУЋА са 10 ари плаца
на продају, Горњи Град.
064/133-32-02. (258114)
КУЋА, нова Миса, 210
м2, 2,3 ара, укњижена,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (257947)

ПРОДАЈЕМ две куће,
строги и шири центар,
повољно. 066/937-00-13
(СМС)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30
ари, дозвољена градња,
Братство јединство, други просек. 366-234.
(258646)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки
просек. Тел. 060/601-6023. (258376)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена. 062/976-85-76.
(258427)
НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви на Стрелишту, укњижени. Тел.
064/119-04-31. (258338)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу на
9 ари плаца. 064/04082-72. (258516)
НА ПРОДАЈУ плац са викендицом на Кудељарцу.
064/861-48-68. (258493)
КУЋА, 70 м2, сређена,
центар. +38164/567-3386. (258737)

КУЋА, 99 м2, на плацу
4,60 ари, Власинска .
Повољно, власник, 1/1,
23.000 евра. 061/55860-71. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, 6 ари
плаца, Ц. Душана 70-а
Панчево 063/372-260.
(СМС)

САМОШ, продајем кућу
130 м2, 15 ари плаца,
потребна улагања. Тел.
065/600-23-84. (258742)
САМОШ, продајем око
два ланца пољопривредног земљишта, близу села. Озбиљан бенефит.
Тел. 065/600-23-84.

ПРОДАЈЕМ 81,25 ари
градског грађевинског
земљишта у северној индустријској зони (парцеле 9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу
(Надина кривина).
063/258-986.
(257808)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 63
м2, комфоран двособан,
V, 33.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(258807)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, I,
новоградња, 45.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(258807)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, олово, веш-машине,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93. (259096)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 141 м2,
ПР, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(258807)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2 +
тераса 10 м2 + подрум,
I спрат, комплет намештен, новоградња,
смарт блок, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (258807)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, Кудељарски насип, легализовано. Тел. 061/640-91-74.
(25875590
ИГАЛО, кућа спратна,
близу мора, плац 100
м2, власник, 60.000.
062/151-41-98.
(258751)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
хитно, повољно, договор кућу са продавницом у раду, Омољица за
Панчево кућу или плац.
064/808-74-53. Јефтино. (258763)
КУЋА, спратна, 150 м2,
гаража, велико двориште, стара Миса.
065/361-60-11,
064/396-18-07.
(258769)
ДУБОКА БАРА, продајем плац са кућом.
064/287-90-92.
(258874)
КУЋА на 5 ари плаца,
Миса, 180 м2, усељива.
061/286-50-99.
(258740)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица-кућа, 200 м од
центра, легализовано.
061/206-30-46.
(258791)
ВОЈЛОВИЦА, 138 м2,
плац 15 ари, 25.000; договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(258807)
КУЋА, стара швапска, у
Качареву, на 7.20 ари
плаца. 062/830-82-31.
(258804)
УКЊИЖЕНА спратна
кућа, 150 м2, хитно,
фиксно 51.000, Кудељарац. 060/040-96-51.
(258813)
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји, 11 ари плаца.
065/658-47-74.
(258797).
ВИКЕНИЦА, Делиблатска пешчара, насеље
Векерле, више информација на 064/409-6663. (2588806)
ПЛАЦ, Миса, Златиборска улица, 5 ари 22 х
24, струја, вода, гас,
власник. 063/449-798.
(258818)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, асфалт, струја, само
15.000. 063/894-84-23.
(258824)
ОМОЉИЦА, продајем
кућу, плац 6 ари, мењам за стан. 013/618652, 065/657-34-34.
НОВА кућа, Качарево,
170 м2, усељива без улагања. 013/601-472,
ПЛАЦ 40 ари, са кућом,
Јабучки пут, струја, вода, 45.000. 064/205-5332. (258848)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, 5 ари, укњижена, 27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(258851)
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КУДЕЉАРАЦ, 17 ари,
60 м2, 27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(258851)
УЖИ центар, 8 ари, 250
м2, 40 м2, 30 м2,
170.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(258851)
УЖИ центар, 300 м2, нова, екстра, 5 ари,
130.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83.
(258851)
КУЋУ у Омољици продајем или мењам за
стан. 062/249-216.
(258853)
КУЋА, Банатско Ново
Село, 100 м2, 12 ари,
усељива. 062/398-458.
(258856)
ПРОДАЈЕМ плац, башту
11 ари + 3 ара пута у
Панчеву, Иве Курјачког
149., 064/110-12-80.
(258859)
КУЋА, Миса 35 м2 + зидани објекат 70 м2, 33
ара плаца. 064/194-0387. (258860)
КУЋА, стара Миса, 55
м2 + помоћни објекат, 7
ари плаца. 064/212-5394. (258860)
СТАРЧЕВО, кућа са
поткровљем, 150 м2,
усељива. Тел. 064/27609-58, 063/828-61-46.
(258866)
ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(258868)
ПРОДАЈЕМ кућу у ширем центру на 5 ари,
1/1. 013/355-575,
062/431-774. (258892)

БАВАНИШТАНАЦ, викендица, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар, воће. 064/493-0047. (258900)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца
са викендицом код Дубоке баре. Тел.
064/166-12-62.
(258904)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
86 м2, енергетски пасош, укњижени.
065/258-87-77.
(258922)
ПРОДАЈЕМ плац 49
ари, Новосељански пут,
преко пута „Давида”.
064/131-42-02.
(258950)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, стара Миса. Тел.
069/223-24-25.
(258956)
ОМОЉИЦА, кућа са
опремљеним локалом у
раду, плац 16 ари,
22.000. „Лајф”,
061/662-91-48,
013/317-634. (258960)
ВОЋЊАК, 15 ари са викендицом, Баваништански пут, други ред, друго немачко поље.
064/368-04-77.
(258980)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 120
м2 + кућа 65 м2, у једном дворишту, плац 8.5
ари. 062/185-86-73.
(258987)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког
плац 3.8 ара. 063/301360. (259001)
КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис и становање.
066/001-050. (259006)
КУЋА, шири центар, нова, одмах усељива,
28.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4761)
ЦЕНТАР, подрум + ВП
+ таван, погодан за пословни простор. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4761)
МИСА, две стамбене јединице, 680 ари, две
улице, струја, вода,
35.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4761)
МИСА, плац код школе
6.8 ари, плацеви Караула, стара Миса. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4761)
КУЋА, Синђелићево насеље, 5,3 ари, гаража,
фронт 16 м. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4761)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
100 м2, 10 ари, укњижена, нова, 31.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259008)

СТРЕЛИШТЕ, спратна
157 м2, три стамбене јединице, 2,25 ара,
70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259008)

ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(259017)

ЈАБУКА, двособна, 64
м2, 4 ара плаца, чврста
градња, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259008)

ВОЈЛОВИЦА, приземна,
130 м2 + локал 30 м2, на
7,3 ара плаца, 30.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(259017)

ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно.
064/548-29-29.
(258963)
ПЛАЦЕВИ, градско грађевинско земљиште, индивудална изградња,
мини фабрике,
ширина 36 м.
064/212-52-52.
(259010)
ХИТНО, почетак Кудељарца, сређена, спратна 130 м2, 2,3 ара,
60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(259011)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 53
м2, 1 ар, 13.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(259011)
ПРОДАЈЕМ кућу, стару,
са окућницом 12 ари,
Јоакима Вујића, легализована. 063/271-316.
ХИТНО продајем кућу
на старој Миси, 100 м2,
4 ара. 063/199-24-16.
(259017)
БАВАНИШТАНСКИ, до
пута, новија двособна,
13,5 ари, 22.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (259021)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВИШЕ добрих и повољних кућа у околним селима. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (259021)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, хитно, новија трособна, 7,45 ари, 16.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (259021)
КНИЋАНИНОВА 33,
120 м2, 33.000, погодна
за издавање. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(259023)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (259023)
ПОЛА спратне куће,
згодно два мања стана,
Котеж 1, без посредника. 064/584-75-39.
(259044)
КУЋА 100 м2, 5,6 ари,
плац Моше Пијаде,
80.000 евра. 064/35469-76. (259039)
ПРОДАЈЕМ кућу и локал, Синђелићева 41.
061/651-76-45.
(259036)
ШИРИ центар, 120 м2, 5
ари, гаража одлична,
80.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (259027)
ВИКЕНДИЦА, 47 м2, 16
ари палца, викенд насеље Поњавица, струја,
хидрофор, легализовано, 1/1, 9.000 евра.
060/066-13-05.
(259063)

ВИКЕНДИЦУ на Девојачком бунару продајем
или мењам за слично.
060/355-50-20.
(259069)
ПРОДАЈЕМ 2,2 ланца
земље у Лапу. 060/03325-66. (259090)
ОМОЉИЦА, плац 11.5
ари, струја, вода, започет објекат, власник.
064/260-05-34.
(259093)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5
ари, повољно. 060/02814-80. (259108)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два двособна стана. Стрелиште и
центар, повољно.
066/937-00-13 (СМС)
БЕЗ посредника продајем трособан, 73 м2,
на Тесли. Тел. 064/17563-14 (СМС)
ПРОДАЈЕМ једнособан
комфоран стан, III
спрат, Котеж 2, Панчево. 065/449-78-36.
(258786)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650 –
850 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)
ТРОИПОСОБАН, други
спрат, Котеж 2, брзо
усељив, 57.000.
064/205-03-15.
(257589)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат, 18 м2.
065/353-07-57.
(257589)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, Војвођански
булевар, двособан, 57
м2, II спрат, намештен,
власник. 064/474-87-74.
(257934)
ПРОДАЈЕМ стан, двоипособан, 64 м2, строги
центар. 063/172-50-19.
(258218)
70 КВМ, 24.000; 34 м2,
14.800, Миса. 063/377835. (258330)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
нов стан, 57 м2, преко
пута „Авива”, Стеријина
12, за кућу или плац
(шири центар).
064/555-41-70. (25877)
ТРОСОБАН салонски,
први спрат, 98 м2, усељив, потпуно сређен,
гаража, велики подрум.
061/662-91-48,
062/191-75-35 (258558)
ЦЕНТАР, нов укњижен
стан, 37 м2. Власник.
063/208-352. (258729)
ПРОДАЈЕМ стан у Тополи, 65 м2, или мењам
за мањи са ЦГ, уз моју
доплату. Стан је у приземној згради, има своје двориште и ЕГ,
19.000 евра, укњижено,
власник. 060/366-6290. (258731)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат
+ гаража 14 м2, нова
градња, гас, власник,
укњижен, усељив одмах. 063/449-798.
(258818)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(258820)
МИСА, 40 м2, нов, III
спрат, 21.000. (926),
„Купола”, 065/328-6694. (258821)
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САМАЧКИ, гарсоњера,
III спрат, 14.500. (926),
„Купола”, 065/328-6694. (258821)
СТРЕЛИШТЕ, ВП, 43 м2,
26.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94.
(258821)
ЦЕНТАР, 49 м2, 34.000,
53 м2, 36.000. (926),
„Купола”, 065/328-6694. (258821)
ТЕСЛА, трособан, 71 м2,
IX спрат, коси кров, договор. 064/822-17-72.
(258829)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева. 060/505-54-25.
(258849)
СОДАРА, 74 м2, ЦГ, I,
43.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(258851)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
лифт, 25.000. (679),
„Трем 01”,
063/740-79-95.
(258851)
КОТЕЖ 1, 64 м2, ЦГ, IV,
Радова зграда, 38.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(258851)
УЖИ центар, 70 м2, II,
нов, са стварима,
76.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(258851)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 16.500.
061/147-82-23.
(258857)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 м2, III, ЦГ, 31.000,
договор. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(258862)

ТЕСЛА, двособан, 58
м2, VI, ЦГ, две терасе,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-1052. (258862)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, тераса, 28.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(258862)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Котеж 1, 71 м2.
063/835-06-01.
(258863)
НОВА МИСА, стан 85
м2, продајем. 063/272594, 063/225-928.
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, етажно
грејање. Тел. 064/26771-74. (258871)

ДВОИПОСОБАН стан,
63 м2, на Содари, IV
спрат, ЦГ. Тел. 344-254.
(258883)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 77 м2, Ул. Др Синиша Станковић 1/8,
Панчево. 013/311-019.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 29.000; Тесла, једноипособан, I, лукс. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4761)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, одмах усељив. 063/827-95-69.
(2588876)
ДВОСОБАН, 63 м2, II
спрат, Котеж 2, без посредника. Тел. 064/47578-16. (258886)

ТЕСЛА, Нови Свет, новоградња, четворособан, 100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (258907)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, 68 м2, VIII, 36.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(258907)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(258907)
КУЋА, Миса, нова, 193
м2, 5 ари, 57.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(258907)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, Миса, три етаже
одвојене, ново. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (258907)
СТРЕЛИШТЕ, В. Влаховића, I спрат, 66 м2,
37.000. 064/305-92-00.
(258912)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; строги центар,
60, 25.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(258926)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, 55,
27.000; Миса, 2.0, I,
27.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (258926)
ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни, 33, 12.000; шири
центар, улично, 33,
16.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (258926)
ПАНЧЕВО, продајем
стан, 75 м2, са ординацијом (два локала, 64
м2), у кући, са баштом,
центар. Тел. 063/71614-21, од 17 до 19 сати.
(258945)
ЦЕНТАР, дуплекс, 53
м2, модеран, сређен,
два купатила, усељив,
власник. 063/395-359.
(258961)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 39 м2 + 24 м2, цена
28.000. Тел. 069/50708-88. (258962)
ДВОСОБАН, Котеж 2,
од 30.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(258960)
ДВОСОБАН, 60 м2, прерађен са намештајем,
усељив, коњичка милиција. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (258960)
ЈЕДНОСОБАН велики,
45 м2, ЦГ, Стрелиште,
24.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(258960)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, ЦГ,
Котеж 1, усељива одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(258960)
НА ПРОДАЈУ стан на
Тесли, 50 м2, I спрат.
064/817-15-70,
064/523-29-05.

ТРОСОБАН, салонски,
први спрат, 98 м2, усељив, потпуно сређен,
гаража, велики подрум.
„Лајф”, 662-91-48,
062/191-75-35.
(258558)
ПОВОЉНО, нова Миса,
Јадранска улица, једноипособан, 48 м2, приземље, 15.000. 063/15022-37, 064/038-28-67.
(258960)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ВП,
ЦГ, 26.000; Тесла једнособан, II, ТА, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(258960)
ТЕСЛА, мањи двособан,
IV, ЦГ, 30.000; Котеж 1,
74 м2, VI, ЦГ,
44.000.„Лајф”, 061/66291-48. (258960)
СОДАРА, трособан, ЦГ,
договор; Пепељаре,
трособан, ВП, 27.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(258960)
КОТЕЖ 2, 63 м2, VII,
36.000, код Водне заједнице, двособан, III,
TA, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(258960)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
укњижен, ЦГ, 73 м2,
37.000 евра.
060/077-78-20.
(258972)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми
спрат, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259033)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
39.000. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(259033)

КОТЕЖ 1, двоипособан
62 м2, трећи спрат, сређен, усељив, 41.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
ЦЕНТАР: двособан, 45
м2, ТА, IV од V, усељив,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (259033)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, ТА, други
спрат, реновиран,
25.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (259033)
КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, седми, ЦГ, тераса,
26.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (259033)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 20
м2, III, ТА, 15.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(259019)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан, II, ЦГ, почетак Кикиндске, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259019)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан,
V, две терасе, ЦГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259019)
ТЕСЛА, новија градња,
II, ЦГ, 37 м2, гаража,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (259019)
НОВА МИСА, троипособан, 78 м2, II, ТА, Тргопродуктова зграда,
42.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259019)
СТРЕЛИШТЕ, дворишни, 33 м2, реновиран,
16.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (259019)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, ТА, I, 24.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(259021)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
62 м2, II, ЦГ, изворно,
36.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(259021)
КОТЕЖ 1, Радова, двособан, 50 м2, III, ЦГ, изворно, 28.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (259021)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, није последњи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (259021)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, II, ЦГ, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(259023)
ТЕСЛА, једнособан, II,
33 м2, тераса, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(259023)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2,V, ТА, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(259023)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, нов , 77 м2, II,
64.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (259023)
ПРОДАЈЕМ леп двособан стан, 64 м2, II
спрат, Котеж 2, изванредна локација.
065/311-40-27,
060/065-46-80.
(259026)
СОДАРА, двособан, 47
м2, III, 32.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(259011)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000; двособан,
49 м2, 24.500; трособан
71 м2, 43.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(259017)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2, 21.000; трособан, 102 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(259017)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, 31.500; двособан,
двостран, 65 м2, 32.500.
18.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(259017)
СОДАРА, трособан, 83
м2, 40.500; двоипособан, 54 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(259017)
МИСА, трособан, 98
м2, 46.000, двособан, 49
м2, 24.500; гарсоњера,
23 м2, 15.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (259017)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000, једноипособан, 40 м2,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(259017)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ВПР, ТА, 28.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (259021)
ПРВОМАЈСКА, једноипособан, ВПР, 48 м2,
ТА, реновиран,
24.000.(49), „Мустанг”,
062/226-901. (259021)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
ТА, IV, 30.000. (49),
„Мустанг”, 062/129-9467. (259021)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.

МАРГИТА, гарсоњера,
приземље, 22 м2, ТА,
17.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (259027)
ТЕСЛА, двоипособан,
ВПР, ЦГ, комплетно реновиран, тераса,
36.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (259027)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
21.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (259027)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (259027)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру. 060/312-90-00.
(259061)
ПРОДАЈЕМ разрађен
објекат за смештај у
центру. 060/312-90-00.
(259061)
ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран стан у центру града, 54 м2.
063/354-429. (259088)
СТАН, кућа, 7 јули, 80
м2, етажно, сређена, без
посредника. 064/42471-26. (259090)
ТЕСЛА, двособан стан, I
спрат, ЦГ, тераса.
065/612-82-22.
(259098)

ЦЕНТАР, 57,5 м2, стан,
новоградња, стар девет
година, Моше Пијаде,
етажно грејање, I спрат.
Звати после 20 сати,
063/690-603. (259091)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан за реновирање. 064/348-07-60,
231-99-54. (258356)
ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ
купца потребан стан у
насељу Стрелиште, брза
реализација. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(258807)
Агенцији „Купола” потребне некретнине свих
структура. 065/328-6694. (258821)
КУПУЈЕМО станове, куће на свим локацијама,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/740-7995, 063/836-23-83.
(258851)
КУПУЈЕМ на Котежу,
двособан стан, нижа
спратност, кеш купац.
062/207-004. (258907)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027.
(259008)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

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

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 (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

•
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата.
„Перфект”, 064/348-0568. (259017)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребне некретнине. 064/668-8915. (259023)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ТРАЖИМ одмах усељив
1.5 - 3.5 и плаћам 100
до 200 евра, околина
Тесле. 064/019-73-03
(СМС)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу самцу ,теренцима...
060/366-73-51. (СМС)
ПОТРЕБАН ненамештен
стан ниже спратности.
Шири и ужи центар.
064/105-59-91 (СМС)
ПОТРЕБАН ненамештен
стан ниже спратности у
Лава Толстоја, 60 м2 и
већи. 064/105-59-91
(СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, 34 м2. 069/04912-91. (259007)
НАМЕШТЕН једнособан, близу Стоматолошког факултета, режија
– 1.000 динара, 120
евра + депозит.
060/443-32-03. (и)
ГАРСОЊЕРА код Хотела „Тамиш”, тотално намештена са климом, интернетом, искључиво
дамама. 064/351-15-52.

ИЗДАЈЕМ собу са могућством употребе купатила и кухиње. 321408. (258733)
ИЗДАЈЕМ стан и пословну просторију (119
х 9 м) за шивење и друге намене – на Новосељанском путу, вреди погледати. 064/137-48-67.
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, код
„Авива”. Тел. 064/83280-90. (258730)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ЦГ, интернет, кабловска, самцима, нова
Миса. 0647113-00-42.
(2587549
КОТЕЖ, издаје се двособан празан, ЦГ, IV
спрат, са климом.
060/051-07-25.
(258756)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли,
грејање, лифт, СББ.
064/229-32-64.

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(2587789)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, празан.
Војвођанска 97.
064/359-54-42.
(258591)
ПАНЧЕВО, потребна кућа са двориштем, на дужи период. 069/214-3271. (258798)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси. Тел.
064/234-15-21. (и)
СТАМБЕНИ простор,
ЈНА, комплетно реновиран, погодан за канцеларију, агенцију, 35 м2.
064/474-99-11.
(258984)
ДВОСОБАН, празан
стан, Содара, први
спрат, ЦГ, на дуже.
066/494-900.
(258852)

НАМЕШТЕН мањи стан
издајем, кабловска, интернет, близу центра.
060/555-85-62.
(258855)
ОД 1. маја издајем намештен, врло уредан,
једнособан стан,
Содара, ученицама,
студенткињама,
централно грејање,
клима, кабловска ТВ,
лифт.
065/401-18-86.
(258858)

ПОТРЕБНИ станови за
издавање. Агенција
„Ћурчић”, 063/803-1052. (258862)
КОТЕЖ 1, издајем комплетно намештену гарсоњеру, 100 евра. Агенција „Ћурчић”, 063/80310-52. (258862)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан са грејање, нова
Миса. 063/532-389.

Петак, 27. април 2018.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан, полунамештен стан, дворишни, велика тераса,
баштица, центар.
061/225-16-43.
(258849)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ, Улица
Авалска бр. 6. Тел.
066/352-710. (258959)
ИЗДАЈЕМ једнособан
комплет намештен стан
на Тесли. 069/507-0888. (258962)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ, кабловска, интернет, самцу или самици, повољно. Тел. 378-093.
(258975)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, зграда,
Тесла, ТА пећ, на дуже.
063/822-69-14.
(259012)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
спаваћа, купатило, кухиња, полунамештено,
посебан сат. Карађорђева. 063/118-92-89.
(258988)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачкокм хотелу.
064/033-38-83.
(258993)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, 50 м2, Котеж 1.
064/158-15-90.
(258994)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
Тел. 063/839-56-81,
013/370-398. (259005)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, нова
Миса, бесплатан интернет. 013/372-144,
063/775-99-86.
(259028)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем, нова Миса.
063/784-22-70.
(259030)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котећжу
2. 065/248-25-78.
(259034)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једноипособан
стан, Котеж 1. 064/65116-73. (2590409
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан. Тел.
060/761-11-81.
(259056)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру, I спрат, ЦГ, клима, телефон, интерфон,
тераса. Тел. 061/28845-51. (259072)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса. Тел. 060/011-9666. (259084)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од
170 м2 и 75 м2 на Јабучком путу 43-ц. 063/75912-47. (257167)
ПРОДАЈЕМ или мењам
леп локал за стан у Панчеву. 063/741-64-00.
ИЗДАЈЕМО пословни
простор (канцеларија и
ординација), у Максима
Горког 20, за детаље
позовите 063/338-388.
(258103)
ИЗДАЈЕМ два локала у
Тржном центру.
063/206-996. (258097)
ИЗНАЈМЉУЈЕ се локал
у центру града.
064/537-75-16.
(258743)
ЛОКАЛ издајем 30 м2,
зграда, код школе на
Миси. 063/772-63-92.
(258753)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 013/333-058.
(258840)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан, локале од 39 и 81
м2, центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(258871)
ЛОКАЛ за издавање, 17
м2, Стрелиште, цена издавања 80 евра.
063/478-480. (258877)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу.
060/351-03-56.
(258902)
ИЗДАЈЕМ локал у згради, Стрелиште, излози,
заштитне ролетне, 16
м2. 064/474-99-11.
(258984)
ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Ж. Зрењанина
бр. 32, употребна дозвола, замена за стан.
345-534, 064246-05-71.
(258960)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице.
352-105. (259020)

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕМ радионицу
100 м2, алатне машине,
браваро-лимарске.
013/331-804, договор.
(259024)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду, 460 и 1.650 м2.
060/312-90-00.
(259061)
ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Браће Јовановић, 17 м2. 060/028-1480. (259108)
ПОСАО
ПОНУДА

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept тражи металостругара и глодача. Позвати
на 069/334-54-42, радним данима од 8 до 16
сати. (СМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept тражи секретарицу. Потребно је да кандидаткиња поседује високо образовање из
области економије, пословања или администрације, добро познавање и коришћење енглеског језика и Maicrosofr office програмским
пакетом. Искуство није
неопходно. Позвати на
069/334-54-42 од 8 до
16 сати. (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/501-67-39.
(258687)
ПОТРЕБНЕ искусне жене за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-64-95.
(256771)
ПОТРЕБНИ радници са
Б или Ц категоријом у
дистрибуцији пића Weifert. 062/446-285.
(258231)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на шалтеру и за роштиљем Ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел. 063/89755-04. (258242)
ПОТРЕБНЕ жене и девојке за рад у кухињи,Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел.
063/897-55-04.
(258242)
ПОТРЕБНЕ пословође,
шефови смена Ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел. 065/896-3978. (258242)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ауто-перионици.
063/135-28-32.
(258640)
ПОСАО за пензионерке
и жене инвалиде - интернет, страни језик.
063/878-40-52.
(258749)
ПОТРЕБАН радник или
радница за ауто-перионицу. Звати на 065/55800-05. (258762)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу потребни: зидар,
тесар и бравар. Одлични услови рада.
064/668-97-86.
(258785)
МЕЊАЧНИЦИ потребне
девојке за рад. 063/77116-37.
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Мерима” потребна
ученица/ученик. Тел.
013/320-146, 063/19694-85. (258831)

ПОСЛАСТИЧАР
потребан.
062/404-144.
(258826)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
062/404-144.
(258826)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама.
064/062-22-79.
(258838)
ПОТРЕБНЕ раднице, за
паковање, у шивари.
064/062-22-79.
(258838)
ПОТРЕБНЕ раднице
шивење на индустријским машинама, пожељно искуство.
064/981-77-65.
(258838)
ПОТРЕБНА рaдница
за продају сезонског
цвећа. 060/333-52-60.
(258878)

POCO-LOCO ресторану
потребни радници:
шанкер, кувар, помоћни радник у кухињи,
радници за кетеринг,
девојка за рад у продаји. 064/874-03-01.
ПОТРЕБНА радница
или радник за рад у
маркету „Бомбончић”.
Доћи на разговор у суботу, 28. априла 2018, у
Браце Петров 53, од 18
до 20 сати. (258894)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Х2О”, на Стрелишту,
потребни радници са
искуством. 065/474-4666. (258895)
РЕСТОРАНУ „Стара пивара” потребне помоћне раднице у кухињи и
спремачице. 060/07434-85. (258927)
ПОТРЕБАН возач Б категорије, дистрибуција
штампе, од 9 до 15 сати. 069/867-72-07.

ПОТРЕБАН конобарица и кувар-ица са искуством за рад у Ресторану. 063/779-98-56.
(2589559
ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници мешовите робе (прехрана), са искуством. Позвати на 063/341-770,
до 15 сати. Pro Trade.
(4761)
ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за поделу рекламног материјала. 064/241-45-14.
(258982)
ПОТРЕБНИ радници за
рад не бензинској пумпи у Панчеву, на месту
точиоца. 062/882-1002, 062/882-11-40.
(258981)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Бибац” потребан радник са искуством.
066/001-050. (259006)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница у
слот клубу Kentucky.
064/474-74-47. (259037)
РЕСТОРАНУ „ROYAL
BURGER” у „Авив парку”
потребан конобар.
063/216-788. (259038)

ПОТРЕБНО више радника у роштиљџиници
на продаји и припреми
роштиља. Услови одлични, недеља се не ради,
нема треће смене.
065/900-50-08.
(259103)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:
Панчево, машински сечемо, влажне зидове,
гаранција. 060/691-0113. (257640)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (257650)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(258060)

marketing@pancevac-online.rs

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

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

Ливници у Панчеву потребни радници више извршилаца машинске струке:
– помоћни радници у производњи, брусачи, радници у завршној обради одливака, бравари, калупари и пећари
Пожељно млађе особе са и без искуства, на сличним
пословима, као и дозвола Б категорије.
Пријава на телефон 013/370-575, моб. 062/210-576

„Утва-Авио индустрија” д. о. о. Панчево расписује

конкурс за позиције

Рок за конкурисање: 30. 4. 2018.

ПОТРЕБНА продавачица
за пекару. 063/130-7540. (259045)
CAFFE „PETICA” потребна радница, плата по договору. 064/997-79-09.
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(259052)
ПЕКАРИ потребна продавачица. Звати од 14
до 20 сати. Тел.
064/515-68-62. (259051)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОСИМ траву, коров,
воћњаке и баште, врло
повољно, тримером. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (258069)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем,
поправљам. 063/882-2509. (258263)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, бавалит, фасаде, кречење.
063/865-80-49. (258369)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(258340)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекционо прање
тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050,
063/329-464.
СРПСКИ језик, припрема за пријемне испите.
Први час бесплатан,
професорка. 064/32246-79. (258750)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
351-073, 064/157-20-03.
(258751)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина, откуп
намештаја. Јован.
061/616-27-87. (258751)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94. (258752)

– Металостругар ( број извршилаца 3)
– Металоглодач ( број извршилаца 2)
У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

Захтевани ниво квалификација:
· Средња школа – III степен (3 године) или IV степен (4 године)
· Радно искуство – годину дана

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

Сви заинтересовани могу доставити своје пријаве
на mail: utvaaii@mts.rs или лично сваког радног
дана од 8 до 14 сати, у просторијама фабрике у
Панчеву, Ул. Јабучки пут 2.

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 3- проширена Миса са гробљем у насељеном
месту Панчево

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика.
Излаже се на рани јавни увид Измена и допуна
064/664-85-31,
Пла
на
генералне регулације Целина 3 - проширена
013/342-338
Миса са гробљем у насељеном месту Панчеву (у да(СМС)
љем тексту План).
МОЛЕРСКО-ГИПСАРРани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
СКИ радови, мајстори
да
на
и то почев од 04. 05. 2018. до 18. 05. 2018. годииз Ковачице.
не.
060/066-08-60.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
(СМС)
BEDEM-PREVOZ d. o. o.
јавни увид, у згради Градске управе града Панчева,
ДОСТАВА и продаја бурасписује конкурс за
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спратан боца на кућну адреспецијалисту за одржату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9
су.
064/886-50-02,
вање компресора. Подо 15 сати. Све информације у вези са огласом могу
(СМС)
требне квалификације:
се добити путем телефона 013/308-905.
средња школа, три годи- ВОДОИНСТАЛАТЕР:
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облине радног искуства на
уградња, одржавање воку, у трајању раног јавног увида, на званичној интеристим или сличним поде, канализације, кабисловима, лекарско увенет страници града Панчева.
не, славина, бојлера, корење, сертификат произ- тлића. 063/836-84-76.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
вођача компресора.
примедбе у току трајања раног јавног увида, искљу(257503)
Пријаве слати на
чиво у писаном облику, Градској управи Града ПанчеМОЛЕРСКО-ФАРБАРhr@bedemprevoz.com
ва, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбеСКИ радови, кречење,
до 11. 05. 2018.
но-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице
глетовање, столарија,
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.
веома повољно.
2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије
ПОТРЕБНИ конобари.
064/280-26-15.
060/043-52-98. (259061) (257503)
могу утицати на планска решења.
СЕРВИСЕР беле технике,
електро струке до 35 гоНа основу Статута града Панчева, у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину и Одлуком о начидина. Сервис „Ђурић”.
063/329-340. (259064)
ну, критеријумима и мерилима за избор пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који се
суфинансирају из буџета града Панчева, градоначелник Града Панчева расписује
ПОТРЕБАН кувар и конобарица. Винарија „Ђурић”. 063/329-340.
КОНКУРС
(259064)
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПОТРЕБНА радница за
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
спремање апартмана на
И
мору, ЦГ. 064/245-89КОНКУРС
30, + 38267/726-377.
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА
(259065)
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и
Право учешћа: На конкурсима за суфинансирање пројеката или пројеката-манифестација могу да учествују рераднице за палачинке.
гистрована удружења грађана са територије Града Панчева и ван територије Града Панчева која се у оквиру актив063/820-87-61.
ности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће свој пројекат или пројекат
(259067)
– манифестацију реализовати на територији Града Панчева.
ПОТРЕБАН физички
Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два расписана конкурса, на Конкурсу
радник са Б категоријом
за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.
за дисконт. Звати од 8
Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на овe конкурсe, о критеријумима за доделу среддо 17 сати. 013/333-679.
става, о начинима вредновања пројеката и пројеката-манифестација, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту
(259093)
Града Панчева: http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/
ПОТРЕБАН радник на
Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац” .
дуже, рад у производњи
Контакт телефон: 013/308-842 или 013/308-830, локал 842
и теренски рад, обавеПредлоге пројеката доставити поштом или у Услужном центру Града Панчева у затвореној коверти са назнаком:
зна Б категорија. Могућност са својим возилом.
Пријава
Пријава
КОНКУРС
Искуство није потребно.
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА У
061/286-34-69.
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
(259097)
Град Панчево
Град Панчево
ПОТРЕБНЕ девојке за
Трг Краља Петра I 2-4
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
26 000 Панчево
рад у салону лепоте –
Секретаријат за заштиту животне средине
Секретаријат за заштиту животне средине
студио за сунчање.
Комисија за вредновање пројеката у области заштите
Комисија за вредновање пројеката у области заштите
CV слати
животне средине
животне средине
de_luxe_body@yahoo.com
НЕ ОТВАРАТИ!
НЕ ОТВАРАТИ!
(259101)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину
Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а. д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије
о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ
Реконструкција објекта складиште готових производа
фабрике ПЕНГ у „ХИП Петрохемија” - Панчево, на к.
п. бр. 15913 КО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта ХИП Петрохемија а. д. Панчево,
Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, поднео
je захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција објекта складиште готових производа у фабрици
ПЕВГ „ХИП Петрохемија” Панчево, на к. п. бр. 15936
КО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе Панчево,
Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 31. 05. 2018. године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 01. 06.
2018. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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

Петак, 27. април 2018.

ОГЛАСИ
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marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76,
061/657-70-31.
(258769)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846
(258930)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
(258820)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије.
064/174-03-23,
062/790-881.
(258932)
СПРЕМАМ куће и станове. Позовите,
064/278-71-20.
(258941)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 062/382-394.
(258812)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље,
цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(258828)

ИЗРАДА/МОНТАЖА
конструкција, хала,
биндера, кованих ограда, капија, тенди, грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(258841)
БЕТОНИРАЊА дворишта, стаза, разбијање
бетона, рушења, штемовања, чишћења, кошење
траве. 060/035-47-40.
(258845)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетонирања, разбијања
бетона, одношење ствари, кошење тримером,
итд. 064/122-69-78.
(258841)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови: Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(258861)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(258896)

КОМПЈУТЕРИ, сервис,
поправка, чишћење,
уградња нових компоненти. Брзо, повољно.
060/351-03-54.
(1258902)

МАТЕМАТИКА, припрема за полагање мале
матуре.
064/968-86-64.
(2589469
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64.
(258970)

ПСИХОТЕРАПЕУТ, вишегодишње искуство:
фобије, страхови, болести зависности, повољно. 063/354-262.
(258977)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
душека. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474. (258982)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у
Вашем стану. 066/001050, 063/329-464.
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(258989)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере, купатила, замене вентила,
санитарије, поправке .
013/331-657, 064/49577-59. (258997)
КОСИМ траву, коров;
шишање живе ограде,
све зелене површине,
дестинације.
063/844-61-13.
(259003)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(259025)
КЛИМЕ и електроинсталације – сервис и уградња, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(259048)
КЛИМА, сервис, допуна, уградња – повољно.
064/520-48-80.
(259068)

ОЗБИЉНА, одговорна
жена са искуством неговала би старију особу
или чувала децу.
065/237-10-68.
(259076)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови., 065/84284-29, 063/842-84-29.
(259077)
ДУБИНСКО прање тепиха, превоз бесплатан.
064/129-63-79, 302820. (259081)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, и одвозимо.
061/321-77-93.
(259096)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих цеви машинским
путем. 062/640-741.
(4761)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (256615)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38.
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368.
(258375)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена вентила,
увођење инсталација,
отпушавање одвода.
060/699-92-78,
Драган.
(257870)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(257870)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
КАМИОНСКИ превозкипер, шљунак, песак,
сејанац, шут,
1.300 динара.
062/355-154.
(258029)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном техником и модерним препаратима.
Заказивање од 9 до 12.
061/209-94-83.
(256718)

ПАНЧЕВАЦ

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (258894)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(258894)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (258894)
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, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bomboncic.com
(258894)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија са или без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(258894)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, све релације
по Србији, с радницима. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(258894)

ПРЕВОЗ мањим кипером, повољно, шљунак,
песак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(258957)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(258810)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекционо прање
тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050,
063/329-464.

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у
Вашем стану. 066/001050, 063/329-464.
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке
новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(258987)
РОЛЕТНЕ, венецијанери, ТР и роло завесе,
могућност плаћања и
преко жиро-рачуна.
064/189-40-91,
013/354-777. (258995)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка
воде и канализације. Од
0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(258810)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари,
одношење непотребних
ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (4761)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. (258925)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(258370)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(259104)

ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство 6.
разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” на име
Драган Новаковић.
(2588919
МОМАК, 33 године,
тражи озбиљну девојку
за дружење. Заинтересоване девојке могу да
се јаве, 065/675-23.25.
(258934)
ТУРИЗАМ

АПАРТМАНИ у центру
Сокобање, може ваучер. Тел. 063/426-6345. (258409)
ИЗДАЈЕМ собе у Бањи
Врујци, може ваучер.
Тел. 064/324-08-48.
(258780)
СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка
Борићи. Резервишите
на време. 064/507-2084. (258976)

РАЗНО

ОЗБИЉАН брачни пар
чувао би старију особу
доживотно, по договору. 064/587-01-81.
(258835)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203.
(258772)
БРАЧНИ пар чувао би и
одржавао кућу или
стан, за становање.
064/587-01-81.
(258835)

ПОПУСТ
Обавештавамо
кориснике наших услуга да
на цене огласа
и читуља одобравамо попуст свим радним данима
осим средом.
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Сном праведника, 23. априла 2018, у 87. години, заспао је наш супруг, отац, брат и деда

Последњи поздрав тетки

24. априла 2018, у 63. години, преминуо је наш драги

РАДМИЛИ
ВИЈАТОВ
ШАИНОВИЋ

ВАЛТЕР ПЕЗЕЉ

МИЛАН РАДУ

14. IV 1951 – 19. IV 2018.
Увек ћемо те се сећати.
ДОСИТЕЈ и ЈЕЛЕНА,
МАРИЈА и АНА

1931–2018.
Сахрана ће се обавити 26. априла, у 13 сати, на Новом гробљу.

дипл. инж. машинства
Сахрана ће се обавити 26. априла 2018, у 14 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, син ВЛАДИМИР, ћерка ИВАНА,
унук МАРКО, унука ЈЕЛЕНА, снаја АЛЕКСАНДРА, брат АЛФРЕД
и остала родбина

(83/258942)

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, син ДРАГАН, ћерка СНЕЖАНА,
снаја АЊИЧКА, зет ВОЈКАН, унучад АЊА, ЈОВАНА, МИЛАН
и НЕМАЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(117/259086)

013/301-150

(94/258964)

Последњи поздрав драгом

Последње збогом, мила
моја

Драгој мами

Последњи поздрав сестри

ВАЛТЕРУ
породица МИЛОЈЕВИЋ
(95/2589659

КОРНЕЛИЈА
ЈОВАНОВИЋ
Последњи поздрав вољеној куми
Нела драга,
нека Ти моја љубав буде
вечна молитва за миран
сан.
Анђели нека Те чувају.

КОРНЕЛИЈИ ЈОВАНОВИЋ
1943–2018.

Воли Те и чува
од заборава МАРА
с породицом

РАДМИЛИ ВИЈАТОВ
ШАИНОВИЋ

РАДМИЛИ ВИЈАТОВ
ШАИНОВИЋ

14. IV 1951 – 19. IV 2018.

14. IV 1951 – 19. IV 2018.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те у срцима.
ОЛИВЕРА, МОМЧИЛО, АЛЕКСАНДАР
и АНАСТАСИЈА

18. априла 2018, у 77. години упокојила се наша
вољена мајка

(82/258442)

21. априла преминуо је наш

(61/258898)

МОМЧИЛО БОЖОВИЋ

Ти знаш колико смо те волели!

Сахрана је обављена 24. априла на јабучком гробљу.
Породица БОЖОВИЋ

ВЕЛА КОСТИЋ

(98/258971)

23. априла 2018. преминула је наша драга

МИРОСЛАВ
МИЛИЋ

(47/2588449)

Сахрана је обављена 19. априла 2018, у 16 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син СЛОБОДАН и ћерка
СЛАЂАНА са породицама и остала родбина
и пријатељи

22. априла, у 52. години преминула је наша вољена

(46/258842)

Последњи поздрав
стрицу и деди
Мирославу од МИЋЕ,
ЗОРАНА и ЦИЦЕ

ГОРИЦА ДЕЧОВ
Твоји: супруг ЛУКАЧ, кћи ВАЛЕНТИНА
и син ПРЕДРАГ
(19/258783)

(104/258996)

ВЕЛА КОСТИЋ
Ожалошћени: супруг ВОЈА, ћерка БИЉАНА,
унука МИА, праунука АРИЗОНА, праунук
ЂОРЂЕ, тетка ФЛОРИКА и остала родбина

рођ. Пешић
Вољени никад не умиру. Заувек у нашим срцима.
Твоје сестре с породицама: РОДНА, МИЛКА, НАДА,
ВЕНКА, ВЕРА и СЛАВКА

(57/258883)

Последњи поздрав брату,
деверу и стрицу

ДУШАН, ЦАЦА и МИЛОВАН

(81/1258942)

од куме НАДЕ и кумице МАЈЕ с породицом.

КОРНЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ
1943–2018.

Увек ћеш бити у нашим сећањима.

Последњи поздрав драгој
комшиници

(64/258908)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ГОРЈАНКИ
ВАЛЕНТИНА
УРОШЕВСКИ

СТЕВАНОВ

СРЕДОЈЕ
ПЕТРОВ

Остаћеш заувек у

1946–2018.

Станари зграде

МАРИЈИ ЛУКИЋ

МИРОСЛАВУ
ЋИРИЋУ
1955.

МИРОСЛАВУ
ЋИРИЋУ
1955–2018.

Предивном тати, хвала
на свему што си нам при-

Породица
ГОВЕДАРИЦА

уштио. Остаћеш вечно у

(85/258947)

у Љубомира

ГОРИЦИ

нашим срцима.
Стрина ТАНА и браћа

Ковачевића 6

ГОРАН и ЗОРАН

(23/258794)

(Ф)

нашим срцима.
Твоји: супруга ВЕРА,

од ЈОВЕ и ЈАСМИНЕ
с децом

Син БРАНКО и ћерка
БИЉАНА
с породицама и ЕВА

НЕНАД с породицом

(107/259000

(88/258954)

(44/258837)

ћерка ТАЊА и син

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
од сестре ЗВЕЗДАНЕ
с породицом
(63/258901)

телефон:
013/301-150
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Последњи поздрав нашој драгој

НИКОЛА ГРУЈИЋ
Био си највећи борац, био си наше све, и не знамо како ћемо даље без тебе.
Много нам недостајеш. Заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка НЕВЕНКА, супруга
СВЕТЛАНА, ћерка ДАНИЈЕЛА, зет ГОРАН,
унука СОФИЈА и пасторка ДРАГАНА

НАДИ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
1951–2018.

Последњи поздрав

(11/258773)

Оставила си нам тугу и бол, али и пуно успомена које ћемо вечно
чувати у нашим срцима.
Почивај у миру.
Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгом куму

Твоји најмилији

НИКОЛИ ГРУЈИЋУ НИЏИ
1958–2018.

(76/258135)

Свом братанцу од тетке ЉУБИЦЕ, тече ИВЕ,
брата ДРАГАНА с породицом и сестре ВЕРЕ
с породицом

Последњи поздрав нашој драгој

НИКОЛИ
ГРУЈИЋУ
1958–2018.

НАДЕЖДА
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

НАДИ
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

Нека те анђели чувају.
Кум РАДОШ, кума
НЕВЕНА и кумић
БОЖИДАР

Хвала ти што си постојао
у нашим животима.
Никада те нећемо заборавити.
Кумови ДРАГАН
и СНЕЖАНА МАРИЋ

(12/258774)

(113/259046)

НИКОЛА ГРУЈИЋ

21. априла 2018. преминуо је наш вољени
Последњи поздрав драгој Нади од МИЉАНЕ,
ЉУБИШЕ, ЦЕЦЕ и ИВАНЕ
(108/259002)

Последњи поздрав поштованој колегиници

(2/258748)

НИКОЛИ
ГРУЈИЋУ

Последњи поздрав нашем комшији Ниџи.
Породице: ИЛИЈЕВИЋ, БУКУР, ТРИПКОВИЋ
и ВУКОВИЋ

Стрина СТАЈКА
и брат ВИДОМИР
с породицом

(109/259009)

(105/258994)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав вољеној мајци, свекрви и баби

Последњи поздрав мама

МИРОСЛАВ МИЛИЋ
1938–2018.
НАДЕЖДИ ЈЕЛEСИЈЕВИЋ
Неутешни: супруга НАСТАСИЈА, синови
ДАНИЛО и РАДЕ и снаја ГОРДАНА

медицинска сестра – техничар у пензији
Општински савез здравствених радника Панчево
(48/ф)

24. априла 2018, у 78. години, упокојила се моја
мајка

(5/258759)

НАДИ

ГОРДАНИ
АЛЕКСИЋ

ГОРДАНА
АЛЕКСИЋ

од МИЛОМИРА
с породицом

Син СРЕЋКО, снаја
МАЈА и унучад ОГЊЕН,
МАРИЈА и МИХАЈЛО

У срцу моје маме и моје
ср ца, кад ње но куц не
тик, моје се чује так.
Збогом, твоја Зорица.
Ћерка ЗОРИЦА
и зет ДУШКО

(110/259030)

(79/258938)

(78/258939)

Последњи поздрав најбољем деди

СЕЋАЊЕ

28. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен

МАРИЈА ЛАУБ

МИРОСЛАВУ МИЛИЋУ

1941–2018.
Покој јој души и вечни мир.
Ожалошћени: ћерка ВАЛЕНТИНА, унука
МАРИЈА, унук ЈОСИП с породицама и остала
родбина и пријатељи
(116/259071)

ДИВНА
КАРАЈЧИЋ

1999–2018.
Остаћеш вечно у мом срцу.
Син ОБРЕН

Заувек његови: унука МИЛЕНА, зет ДАЛИБОР
и праунук ДАМЈАН
(6/258759)

(1/258734)

Последњи поздрав сестри

28. априла 2018. навршава се тужна година откако није с нама наш
драги

Анђеле, сестрице

1. маја 2018. године даваћемо четрдесетодневни
помен

ВЛАДИМИРУ ЂУРИЋУ ЗМАЈУ
1964–2017.
Болиш а не пролазиш.
Увек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ИРЕНА, син МИЛОШ,
брат ЖЕЉКО, ташта ИЛОНКА, шурак МИЛАН,
шурњаја ЛИДИЈА с децом ЛЕОМ, МИЛИЦОМ
и СИМЕОНОМ, јаран АДМИР и сва фамилија,
кумови и пријатељи
(115/259070)

Прошла је година откада није с нама наш

АНГЕЛИНА
ПУТНИК

ЈАСМИНА

16. III 1937 – 19. IV 2018.

НАДИ

од БОБА с породицом

Последњи поздрав од
ћерке СНЕЖАНЕ,
сестре СРЕБРАНКЕ и
ЗЛАТЕ , зета ДРАГАНА
и остале породице

(121/4761)

(25/258800)

ВАСЕ ЈОВЕСКИ

С љубављу и тугом
његови најмилији

Вечито твоја ЉИЉАНА

1950–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Супруга ЉУБИНКА
и ћерке СУНЧИЦА
и ЛИДИЈА

(111/259032)

(73/258328)

(119/259100)

ЗОРАН САВИЋ

Вапијем над твојом судбином већ четрнаест година. Зашто Ти?

МЛАДЕН БОСИЋ
Отишао си изненада без иједне речи. С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Супруга ДЕСАНКА
(49/258854)

24

Петак, 27. април 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. априла 2018, у 11 сати, на Католичком гробљу даваћемо годишњи помен нашем драгом

30. априла навршава се девет година откако ниси с нама

Наш добри, драги, вољени тата већ две године није с нама

ЛУДВИГУ МУЈАГИЋУ

МИЛАН ЛАЛИЋ
1945–2018.

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ

Дан за даном пролази, али ниједан без туге и бола за тобом.

Памтимо те с љубављу, поносом и захвалношћу.

Све си нас задужио, да те памтимо, по свим људским врлинама које човек може да има.
Супруга МАЦА, ћерке ГОЦА и НАТАША, унучад ИВАНА, ВАЊА,
МАРКО и НИКОЛА, зетови БОБАН и ЗОРАН и и остала родбина и
пријатељи

20. V 1920 – 9. V 2016.

Вечно ћемо те чувати у нашим срцима.
Твоји најмилији

МИРА и ДЕЈАН

(42/258834)

(59/258889)

(70/ф)

Еј бре ћале,

Једногодишњи помен драгој сестри

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ

НЕНАД ЦАКИЋ

Ништа, баш ништа није прошло... само време.
Недостајеш. Јако.
НАТАША
(69/ф)

ПЕТРИ УГРЕН

Неле мој,
део мене још увек тебе чека.
Никада нећу да схватим и прихватим
да тебе нема...

У суботу, 28. априла, у 10.45, на Новом
гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем драгом

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ
29. IV 2017 – 29. IV 2018.

С великом љубављу и поштовањем твоји:
МИЛАН, АНЂЕЛКА и РАДОЈКА
(68/258818)

27. априла навршавају се три године од смрти

Волим те и волећу те до краја...

од ДРАГИЦЕ, ЉУБИЦЕ
и МИЦЕ с породицама

Твоја МАЈА
(93/258964)

Прошла је тужна година
без тебе

Јед но го ди шњи по мен
тетки

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

Никада те нећемо заборавити. Увек ћеш остати
у нашим срцима.
Сестра ЉУБИЦА,
ЗОРАН и СТОЈАН
с породицама

Лепе успомене
и сећања на тебе чувају:
ЗЛАТА и СЛАВИЦА
с породицама

Бићеш заувек у нашим
срцима.
Син МИЛИВОЈ и ћерка
ГОРДАНА
с породицама

Снаја МИЛИЦА с децом

Сестра МИЛИЦА
и браћа ИЛИЈА и ЉУБЕ
с породицама

(75/258925)

(100/258971)

(101/258979)

(102/258979)

(103/258979)

Годину дана је прошло
откада се упокојио наш
драги професор и тренер

У суботу, 28. арпила 2018.
даваћемо годишњи помен нашој мајци

(51/258867)

МИЛИЦИ
КОЧОВИЋ

У суботу, 28. априла, у 10.30, на Новом гробљу,
одржаћемо четрдесетодневни помен вољеном

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛИЦА
КОЧОВИЋ

СЕЋАЊЕ

ТРАЈАН
АНДРИЈЕВСКИ
ТАЛЕ
2014–2018.

29. априла 2018, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

СТАНОЈА ПЕТРОВАЧКОГ
ВЛАДИ НЕСТОРОВИЋУ

27. IV 2015 – 27. IV 2018.
Увек ћемо те се сећати.
Твоји најмилији: НАДА, БОШКО и ЈОВАН

Породица
(72/(258912)

(3/258788)

СИМА
СТЕФАНОВИЋ

Драги наш

ЖИВОРАДУ ВАСИЋУ
Речи не могу да искажу колика је туга за тобом.

Генерација
РК „Динамо” ’60. и ’63.

Годину дана је прошло, а ми још увек не верујемо

Супруга ВЕРИЦА
(112/259042)

(120/

СЛАВКО БОЖИЋ
2012–2018.
Године пролазе, а ми све више мислимо на тебе.
Твоји најмилији: ЦЕЦА, ЗОКИ, МИКИ, ИРИНКО,
ХРИСТИНА, МАРИЈА и МАРА
(52/258869)

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

ВИОЛЕТА БЛАГА
1963–2017.
Породице: БЛАГА, КОСТИЋ и ДОШЕН
(87/258953)

Петак, 27. април 2018.
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У суботу, 28. априла 2018, навршава се четрдесет дана откако није с нама наш драги

Туга ће вечно трајати

ЖИВКО ЂОРЂЕВИЋ

МИЛЕНА РАЈИН
1972–2006.

МАРИЈА ЛУКИЋ

Тога дана одржаћемо помен, у 10 сати, на
Старом православном гробљу.

Најдража наша,
не миримо се са твојом несрећом,
твојим одласком.
Са нама си и кад плачемо, и кад ћутимо, у свакој изговореној и неизговореној речи.
Ту си у топлом зраку сунца, у дивном сјају звезда, у нежном
цветку...
Волела си нас, волимо Те исто.
Мама, тата, сестра и сестрићи ДАНИЦА и ДАНИЛО

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 21. априла
2018, у 88. години, преминула наша драга

С љубављу и поштовањем мајка ЦВЕТА,
синови МИЛОШ, МАРКО и МИОДРАГ
и супруга ЉИЉАНА
(60/258897)

1931–2018.
Сахрана је обављена 23. априла 2018, у 12
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: ћерке ЗАГА, ЗОРИЦА
и ВЕРА, синови МИЛАН и КАМЕНКО
с породицама и остала многобројна
родбина и пријатељи
(55/258852)

29. априла навршава се пет дугих, болних
година, откако ниси више с нама

Прошла је тужна година од одласка нашег
кума

ДУШАН АТАНАСОВСКИ
ДУЛЕ

ДРАГУТИНА СТАНОЈЕВИЋА

(38/258827)

29. априла 2017. године навршавају се две
године од смрти наше мајке и супруге

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА
КОВАЧЕВИЋ

МАРИЈЕ ДУНДОВИЋ КИШ

20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

1948–2015.

Чувамо те од заборава.

1956–2016.
Тога дана, у 10.30, на Католичком гробљу,
обићи ћемо њену вечну кућу. Прође и ова
година друга, у срцима нашим још већа
туга. Бројимо дане, бројимо ноћи, да ли
ћеш нама ти опет доћи. Тебе нема, кућа
нам празна, не треба нама већа казна.
Вечно живиш у срцима твог сина јединца
МИКИЈА и супруга ИШТВАНА,
твог ПИЛЕТА

Прошло је три године
откад нас је напустила
драга мајка, бака и свекрва. Нећемо те никад
заборавити. Пуно нам
недостајеш.
Твој син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА и унуци
ДУШАН, ЛАЗАР,
МИЛИЦА и ВУКОМИР

(35/258825)

(65/25890)

Твоји: ЖИЖА и БОРИС
(71/258919)

(34/258822)

Навршава се четрдесет
дана откада није више с
нама мој друг

Сећање на драгу супругу
и мајку

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВ
НЕСТОРОВИЋ
1961–2018.
Велико другарство и узајамно поштовање остаће ми увек у сећању.
СЛАВОЉУБ АНКУЦИЋ

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2018.
С љубављу и поносом чувамо све успомене на тебе, вољена сестрице. Живиш и живећеш у сваком нашем новом дану.
Слава ти.
Твоја сеја ГОРДАНА с децом
(36/258825)

Сећање на моју драгу ћерку

ЗОРИЦУ
КОВАЧЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

Четрдесетодневни помен
куму

1948–2015.

ЗЛАТКУ
од кума ЖЕЉКА
са кумицама

(66/2589139)

(33/258819)

24. IV 1998 – 24. IV 2018.
Драги оче!
Прошо је двадесет година откада те нема, а има
те све више.
Синови с породицама

ЖУЈИЦА
6. V 2016 – 6. V 2018.

ЖИВОЈИН
6. V 2017 – 6. V 2018.

Остаћете заувек у сећању ћерки ГОРДАНЕ
и СУЗАНЕ с породицама
(99/258973)

(77/258937)

Четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

МАРИЈУ ДУНДОВИЋ КИШ
1956–2016.

2004–2018.
1993–2018.
Живимо са најлепшим сећањима на вас.
Ћерка ДАНИЦА и унука САЊА
(89/258958)

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо, 29.
априла, у 11 сати, на Новом православном гробљу, одржати четрдесетоднев ни по мен на шем
оцу, свекру и деди

ЋОСИЋ

(39/2588309

ВЛАДИМИР

29. априла навршиће се
четрдесет дана откад није с нама наш вољени

ЗЛАТКО
Увек ћемо те се сећати с
тугом у срцу. Недостајеш нам.
Тетка ЉИЉА
и брат НЕША

ЛАЗАРЕВИЋ

(37/258825)

Прошло је годину дана
откако није с нама

ЈОВАН
ДАМЈАНОВ

У суботу, 28. априла даваћемо трогодишњи помен на Новом гробљу, у
11.30.

ЈЕЛИЦА

МЛАДЕНОВИЋ
Прошло је две године
откако није с нама

(43/258836)

Неутешни заувек:
супруг ВУЛЕ, синови,
ћерке и унучад

Прошле су две године пуне суза, бола и туге, и
тако ће бити све док мајка живи.
Нека ми те анђели чувају, мезимице моја.
Неутешна мајка ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ

1957–2017.
28. априла 2018. године даваћемо годишњи помен. Отишао је велики човек и искрени пријатељ. Недостајеш... Бићеш с
нама док је нас.
Воле те и тугују за тобом твоји
ТЕОФИЛОВИЋИ: МАРИЦА, НИКОЛА,
АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА, МИЛЕНА,
НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ДОНЧО
СЕКУЛОСКИ
С љубављу те чувамо у срцу и с вечном тугом и
болом живимо без тебе.

КАМЕНКУ
РАШАЈСКОМ

Твоји: супруга НАДА,
син ИВИЦА, ћерка
ЈАСМИНА, зет МИЛАН
и унук МАРКО

Твоји најмилији: син
ИВАН, снаја РАДМИЛА
и унук ДРАГАН

(53/258880)

(21/258787)
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28. априла 2018, у 11 сати, на Старом гробљу, даваћемо годишњи
помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

Година прође, дан никад

ВАЛЕНТИНА
УРОШЕВСКИ
1966 – 12. V 2017.
Пуно је суза пало кад је
твоје срце стало, сузе те
не могу вратити, али наше молитве увек ће те
пратити. У срцу туга, на
гробу тишина, а у твоме
дому велика празнина.
Волимо те бескрајно.

ЉУБИЦИ ВУЈОВИЋ

ГОЈКО ГАЈИЋ
2008–2018.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Син СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ с породицом

Твоји родитељи: мајка
СТОЈНА и отац ЈЕФТА

(90/ф)

Ни време не лечи ране, нити љубав пролази, Ти нам много недостајеш, живећеш вечно у нашим срцима.

(56/

СЕЋАЊЕ

Година дана откада није
с нама

Годишњи помен нашој
вољеној баби

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ

ЉУБИЦА
ВУЈОВИЋ

ЉУБИЦИ
ВУЈОВИЋ

Заувек у нашим срцима.
Снаја НАДА, унука
МИЛИЦА, зет НЕНАД
и праунука ПЕТРА

Заувек у нашим срцима.

(58/258885)

(74/258929)

Твоја породица
(18/258779)

У петак, 27. априла 2018. навршава се годину дана откако нас је
напустио наш драги

Вољени никад не умиру.
Унук ВЛАДИМИР, снаја ДАНКА и праунуци
СТЕФАН и ОГЊЕН
(92/ф)

ДРАГУТИН СЕКУЛИЋ

Унук МИЉАН
и ОЛИВЕРА

У суботу, 28. априла, дајемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

дипл. инж. шумарства
1933–2017.
Недостајеш нам.

ВАЛЕНТИНИ УРОШЕВСКИ
1966–2017.

Супруга МИЛОСАВА, ћерка ВЕРА и син МИРОЉУБ с породицом
(22/2587939

30. априла 2018. навршавају се три године од
смрти моје драге мајке

30. априла навршава се
четрдесет тужних дана
откада није с нама наша
драга

Годишњи помен

Твоји најмилији

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ

(114/259049)

Заувек у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Унука ИВАНА, зет ДЕЈАН и праунука ДУЊА
(91/ф)

У суботу, 28. априла, у 11.30, на Новом гробљу, одржаће се годишњи помен нашој драгој

МАЈИ
ПОПОВСКИ
ЕМИЛИЈЕ
УЗЕЛАЦ

МАРИЈА
ПРЕДИЋ

Твој син САША

Деда МИЛАН, ујка
РАДОШ, ујна НЕНА
и брат БОЖИДАР

(15/258775)

(27/258800)

(14/258774)

Шестомесечни помен нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

1945–2017.
Оставио си траг у нашем животу и успомену у нашем срцу.
ЗАГА и МИЛЕ
(32/258815)

Заувек у нашим срцима.

Много нам недостајеш.
Увек ће те волети твоји
најмилији

Чувам успомену на тебе.

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ

Четрдесетодневни помен

30. априла навршиће се годину дана откако нас је напустила наша драга

МАЈИ ПОПОВСКИ
Отишла си из наших живота, али из срца нећеш никада...
Твоја породица
(45/258842)

Се дам на е сто го ди шњи
помен

У суботу, 28. априла, у
9.30, даваћемо петогодишњи помен нашој вољеној

ЉИЉАНА МАРКУШ
Помен ће се обавити 29. априла, у 12 сати, на гробљу Котеж.
Сестра с породицом
(40/258832)

27. априла навршавају се две године откако нас је напустио наш вољени

НИКОЛА
КРНЕТА

БИЉАНИ
ПОПОВИЋ

Супруга ПЕРСА
с породицом

Прошло је тужних пет
година без тебе, али туга
и бол остају у нашим срцима.
Твоји најмилији

Оста је се ћа ње на твој
драги лик.
Теча РАДОШ, тетка
НЕВЕНА и девер
БОЖИДАР

1937–2001.
Време пролази, а туга и
бол су даље присутни.
Син МЛАДЕН
с породицом

(67/258916)

(54/258881)

(13/258774)

(62/258899)

ТОДОРУ
РАДОВАНОВИЋУ
1942–2017.

БРАНКО
СТЕФАНОВИЋ
ЗЛАТИ
ЈОВАНОВИЋ
Најмилији
(31/258811)

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ

Ако постоји река суза, онда је она настала од наших суза за тобом. Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(41/

Петак, 27. април 2018.
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28. IV 2010 – 28. IV 2018.

У суботу, 28. априла 2018, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом

прим. др ДОБРОСАВ
В. ПАВЛОВИЋ ЛЕВЧАНИН

НЕНАДУ ЦАКИЋУ
Волимо те заувек... недостајеш!!!
Мама, тата, сестре, зет и сестрићи
(20/258787)

гинеколог акушер
Осам година сећања на топлину и сигурност породичног дома са Тобом.
С љубављу, нежношћу и поштовањем носимо те
у срцу и чувамо од заборава.
Супруга ВЕРИЦА БЕБА и кћерке ДОБРИЛА,
СЕНКА и НЕВЕНА

28. априла 2018. године навршава се шест месеци откада није с нама наш вољени

(9/258770)

Једногодишњи помен, 28. априла 2018. године на Новом гробљу, у
11 сати, нашој најдражој

Трогодишњи помен
У суботу, 28. априла 2018, у 11 сати, на Католичком гробљу

МЕТОДИЈЕ БОЖИНОВСКИ
Сећање на њега и туга стално су присутни у нашим срцима.
Твоји најмилији
(7/258767)

МАРИНА ДИВИЋ
1978–2015.

ПЕТРИ УГРЕН
За нас ниси отишла, само си тихо, тихо заспала у нашим срцима.
Твоји: САЊА и МИЛЕ
(10/258770)

Лепото наша, живиш у нашим срцима, у нашим
мислима, у нашим сновима. Твој осмех, твоја
снага и оптимизам ће нас пратити до нашег поновног сусрета.
Твоја породица

СЕЋАЊЕ

МРДАЉ

(29/258809

У суботу, 28. априла 2018. године, у 11 сати, на
Католичком гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЛАЗАР

пола године

ГОРАН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАРКОВ РОГАН
2009–2018.

БРАНИСЛАВУ ПОПОВИЋУ БАЋИ
1924–2017.

Твоје сестре ЗОРА и ВЕРА

Супруга ЗАГОРКА, син ПЕТАР, снаја ЗОРИЦА
и унуке МАРИНА и МИЛИЦА

(24/258796)

(50/258865)

Шест година није с нама наш драги

1981–2001–2018.
Го го, ду шо на ша, 29.
априла рођендан је твој.
Цвећем ћемо те окитити
и сузама залити, анђеле
наш.
Твоји: тата РАДИША,
мама МИРА и брат
ГРАДИМИР са ВЕСНОМ

пет година

Много нам недостајете.
Ваша деца: СЛАВИЦА и ЗОРАН с породицама
(96/258967)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 28. априла, у
9.30, даваћемо двогодишњи помен нашем вољеном

(97/258968)

28. априла биће четири године откада није с нама наш вољени супруг, отац и деда

Успомену на тебе брате,
чувамо у нашим срцима

КОСТА
ЊАМЦУЉ
2013–2018.

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ
дипл. инж. саобраћаја
1944–2012.
С љубављу у сећању.
Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,
сестрићи из Новог Сада с породицом
и породица ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(26/258802)

ЈОВАН ЖУГИЋ
2014–2018.

МИЛОШ

СЕЋАЊЕ
на вољену маму, баку и
прабаку

Чувамо те од заборава у мислима и сећањима.
Супруга, син и ћерка са својим породицама

28. априла 2018. навршавају се две године откако није с нама наш

Најмилији

(8/258768)

(30

АПОСТОЛОВИЋ

(86/258952)

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

ПАВЛУ
АБРАМОВИЋУ

3. маја навршавају се три
године откад није с нама
наш вољени супруг, отац
и деда

Твоји: брат ДУШАН,
сестре СМИЉАНА
и МИЉАНА
с породицама

СЕЋАЊЕ

(118/259094)

ПОМЕН

СПАСОЈЕ ПАВЛОВ
2. V 2011 – 2. V 2018.
Седам одина је прошло откада ниси с нама, а опет си у
нашим срцима и мислима.
Супруга РАДМИЛА с децом и сестра СТАНИЈА с породицом
(84/258944)

У суботу, 28. априла, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

НИКОЛА
МАТИЋ
2012–2018.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруга КАМЕНКА
и породица ИЛИШЕВ
(106/258999)

СОФИЈУ
ВЕЊАЦ

ИЛИЈА
БОГДАНОВ

Њени најмилији

У срцу те носимо и од заборава чувамо.
Супруга ВИДОСАВА
и ћерка ОЛИВЕРА
с породицом

(28/258805)

(4/258757)

рођ. Пешић
4. V 1993 – 4. V 2018.

ВОЈА МИТИЋ
1957–2015.
Воле те твоји: супруга
ВЕРА и ћерке
МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА
и унука НИКОЛ
(80/258940)

МИЛОШ
АПОСТОЛОВИЋ

Отац МИРОЉУБ
с породицом
(17/258776)

МИЛОШУ АПОСТОЛОВИЋУ
Заувек у нашим срцима.
Супруга с децом
(16/258776)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
25. марта: Зое – Весна Плван и Никола Савковић; 4. априла: Сару – Габриела и Ненад Недић, Елену – Ивана Димић и Горан Лазичић; 6. априла: Милену – Валентина и Дејан Мосић, Милицу – Јована и Милош Димитријевић; 7. априла: Луну – Александра Станковић и Далибор Бањаш; 8. априла:
Мињу – Александра и Марко Миловановић; 9. априла: Нину – Слађана и Мирко Дробњак, Ању –
Александра и Константин Јовановић; Нину – Јелена и Игор Дуњић, Анђелу – Анка Михајлов и Иван
Шотић; 10. априла: Хелену – Мирјана и Душан Јаковљевић; 12. априла: Соњу – Јована Сара и Слободан Кораћ; 13. априла: Јелену – Весна и Владимир Виденов, Софију – Данијела и Милан Jовановић, Јулију – Бојана и Милош Контић; 14. априла: Николину – Емина и Драган Шепецан, Нину – Мила и Слободан Јововић; 15. априла: Нину – Бранка и Слободан Савановић, Калину – Јована и Александар Пејчев; 17. априла: Милицу – Јелена и Владица Ђорђевић, Доротеу – Марија и Ненад Влајић.

Добили сина
25. марта: Ђорђа – Тамара и Милан Величковић; 3. априла: Вукашина – Јелена и Јакша Вујовић; 4.
априла: Јасина – Санела и Денис Салихи; 5. априла: Матију – Александра и Јарослав Томечек; 6.
априла: Матеју – Катарина Ђурић и Милош Поповић; 7. априла: Луку – Мирела и Добривој Милетић,
Луку – Виолета и Милан Стојановић; 8. априла: Дамјана – Јелена Здравковић и Андрија Шмит; 9.
априла: Илију – Бригита и Владимир Васиљевић; Тодора – Леонела Хигл Тасковић и Марко Тасковић; 10. априла: Давида – Ивана Величковски Стојановски и Саша Стојановски, Оскара – Mарта и
Золтан Керекеш, Страхињу – Тијана и Владимир Ћирковић; 11. априла: Уроша – Јелена и Александар Тасковић; 12. априла: Страхињу – Бојана и Петар Мијаиловић; 14. априла: Данила – Бојана и
Душан Крсмановић, Алексу – Ирена и Иван Лукић; 15. априла: Лазара – Маја и Сава Богданов.

ВЕНЧАНИ
14. априла: Маријана Хриб и Александар Петровић, Ивана Турна и Дамир Гагулић, Драгана Бошњаковић и Дејан Несторовић, Маријана Црвени и Жељко Петровић, Јована Пантелић и Иван Крговић,
Jована Анкић и Небојша Смилић, Дејана Дукадиновски и Стефан Стаменковски; 15. априла: Милена Пјевац и Марио Кежић, Зорица Косовић и Милан Бранисављевић; 19. априла: Александра Бугарин и Данијел Олуић, Катарина Керекеш и Милош Ђалић, Марина Димитријевски и Дамир Митровић, Милица Вукосављевић и Бојан Лукић.

УМРЛИ
6. априла: Верица Крецуљ (1947), Драгутин Барјактаров (1933), Душан Пасер (1951); 7. априла: Душанка Савков (1962), Светомир Стојадиновић (1927), Недељко Грбић (1929), Миодраг Протић
(1956); 8. априла: Душанка Јовић (1949), Петар Петровић (1951), Љубомир Гавин (1945), Сулејман
Кучевић (1955); 9. априла: Мирослав Илић (1941), Слободанка Лазаревић (1944), Душан Хинић
(1932), Жива Калејски (1955), Љубомир Јовановић (1934); 10. априла: Милорад Јовановић (1965),
Раде Илибашић (1933), Ђорђе Петковић (1949), Даница Вранић (1935); 11. априла: Сузана Недучић
(1957), Имре Чала (1933); 12. априла: Драгица Рајичић (1934), Ката Миладиновић (1941); 13. априла: Милосавета Велашевић (1935), Саша Петковић (1969); 14. априла: Јелица Димић (1962), Шандор Ђерфи (1959), Душан Димић (1927); 16. априла: Атила Фаркаш (1980), Драгослава Лимбергер
Kнежевић (1940), Жужана Олачи (1953); 17. априла: Јелена Несторовић (1939), Вера Живковић
(1936), Угљеша Цајић (1932), Стево Станар (1935), Војислава Богдановић (1935), Андраш Олас
(1942); 18. априла: Никола Грујић (1958), Вела Костић (1942), Сотирка Змејковска (1932).

ЕНИГМАТСКИ
2

3

4

5

6

КВАДРАТ 7 х 7

7

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. распоред емисија на радију или телевизији, 2. економска пропаганда, 3. јесењи месец, 4. главни и одговорни уредници (жарг.), 5. хрватски наивни сликар (Иван), 6. украсна биљка, врста суноврата, 7. саламура, пац.

1
2
3
4
5
6
7

АНАГРАМ
ДИМЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ (П = Р)

ШТА, СКУПА? БРЗО ПЛАТИ!
ИСПУЊАЉКА
УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. титуларка својине, поседница, 2. вика, галама – иницијали вајара Мештровића, 3. онемоћали људи (мед.), 4. име шаховског велемајстора Николића, 5. показна заменица – највећи континент,
6. острво из архипелага Тонга, 7. Наташа одмила, 8. на исти начин
(лат.), 9. име наше глумице Јауковић, 10. област у Швајцарској.
УСПРАВНО: 1. комедија Бранислава Нушића, 2. птице весници пролећа (види слику), 3. град и покрајина у Грчкој, 4. смењивање, 5. поређати се, 6. саставни везник – особа која нешто подражава, 7. тврдичлук, шкртарење, 8. име босанске певачице Медуњанин – главни
град Јордана.

//

КОКТЕЛ

1

2

3

4

1

5

6

7

8

Слогови: А, АН, ВА, ВЕ, ВЕ, ГОГ,
ГРАД, ДРА, И, КО, КО, ЛЕ, ЛИ, НА,
НЕР, НИ, НИН, ЊЕ, ПЕ, ПО, РИ, РУ,
РУ, СТРА, ТИ, ТОСТ, ЦА, ЦИ.
ВОДОРАВНО: 1. милионски град, 2.
Мокрањчеве композиције, 3. француски песник (Гијом), 4. царински службеници, 5. педагог који образује одрасле, 6. поздрав стиском руке, 7. житељ највећег полуострва на Јадрану, 8.
напрегнутост, затегнутост.
У осенченим пољима добићете име и презиме познате професорке
музике из Панчева и њену улогу у Панчевачком српском црквеном
певачком друштву, које ове године обележава 180 година успешног рада.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Престаните да правите драму и

Све ствари ће се одвијати баш

да доносите исхитрене одлуке,
јер ће дара бити већа него мера.
Потражите стручно мишљење –
без обзира на то да ли је реч о
приватном животу или о битној
пословној одлуци. Не правите
проблеме тамо где их нема.

онако како сте планирали, чак
неће бити изненадних непредвиђених околности. Само поведите
рачуна да се превише не опустите и случајно не заборавите неку
обавезу или рокове.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Новчани проблем је делом са-

Самопоуздање вам је и даље

ниран, али постоје неки непланирани издаци, нека заборављена
рата, неки дуг који ће једноставно искрснути. Како год да вам се
учини у првом тренутку, много
тога ће се решити само од себе.

као клацкалица. Издржите још
неколико дана и све ће кренути
боље него што мислите. Знатна
сума новца би могла пријатно да
вас изненади већ крајем седмице, а можда и неки изненадни
непланирани пут.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пустите да се неке ситуације
реше саме од себе, да неки људи
покажу своје право лице. Обећања која су вам давно дата, коначно могу и да се остваре. Долази ваших пет минута. Бићете
позвани на неко велико славље.

Доста сте неке нерешене ситуације гурали под тепих, време је
да реагујете. Ако планирате куповину или продају нечега, било
би добро да то одложите за сам
крај месеца. Будите пажљивији
и толерантнији према партнеру и
сарадницима.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Држите се проверених пријате-

Неко ће желети вашу безуслов-

ља и сарадника, па ћете успети
да добијете новчану и моралну
надокнаду на послу. Послужите
се ситним триковима и успећете
да сазнате праве информације.
Не будите превише попустљиви.

ну пажњу и подршку. Не претерујте, али ако сте у могућности и
ако вам је стало до те особе, помозите јој. Ствари које вас дуго
муче коначно ће почети да се решавају. Будите истрајни у својим
плановима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Велике промене су пред врати-

Осећате се као дављеник. Пре-

ма, усредсредите се на предстојеће догађаје. Колико год да неке
понуде делују као сигурне и примамљиве, двапут размислите
пре него што се упустите у то.
Дајте себи одушка једним веселим изласком.

споро реагујете и понекад као да
се бојите да окончате непријатне
ситуације. Склоните се или се
упустите у отворену борбу за свој
статус на послу или у породици.
Новац ће вам мало поправити
расположење.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Смирите своје велике жеље за
брзим решењем новчаних проблема да не бисте упали у још веће. Не верујте много у обећања,
у овом тренутку се неће остварити. Понекад је добро размислити
о последицама, па кренути у акцију.

(19. 2 – 20. 3)
Срећа прати храбре и упорне, а
шта сте – показаће време. Новац
долази, али ће још брже отићи
на неке непланиране издатке.
Иако ће вас то изнервирати и
избацити из равнотеже, показаће се као врло добро у даљем
пословању.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) СРЧАНА ШУПЉИНА
Да је део срца
почео да „клима”,
ТАКО ПРЕМОР брзи
показује свима.

(2) ПРОГНАНИЦИ

1

2
2

3
4

3

5

4
6

5

7
8

Политички њих прогоне
дa сe селе, дa сe склоне,
другде ваља гнездо свити,
другу земљу НАЛАЗИТИ.
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РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: програм, реклама, октобар, глодури, Рабузин, амарила, маринат. Анаграм: златиборска пршута. Стиховни
анаграми: (1) преткомора, (2) азиланти. Укрштеница: власница,
ларма, им, астеници, Станимир, те, Азија, Ата, Таша, Соња, Ерен.
Испуњаљка: велеград, руковети, Аполинер, цариници, андрагог, руковање, Истранин, напетост (коначно решење: Вера Царина, диригент).
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . 513-338, 312-847
„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
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ТРЕЋЕ ОКУПЉАЊЕ ЈАБУЧКИХ УДРУЖЕЊА

СЛАСНО И КОРИСНО ПРОЛЕЋНО ДРУЖЕЊЕ
Већ трећу годину заредом јабучка удружења окупљају се на
један помало необичан, али
веома делотворан начин.
Наиме, чланови десетак организација из поменутог села с
пролећа припале ватру испод
котлића. Потом у њима укрчкају разне специјалитете, које
могу да дегустирају сви гурмански настројени грађани.
Важно је истаћи да поменута
удружења све то припремају о
свом трошку.
Поред доброг (и бесплатног)
залогаја, буде ту и неизоставног лепог дружења, уз понеку
добру капљицу, музику и много смеха, као и прављење планова за неке будуће акције.
Чланови свих јабучких удружења трећи пут су се окупили
у недељу, 22. априла, у паркићу покрај тамошњих рукометних терена. Као и протекле две
године, свако од њих је о сопстве ном тро шку гра ђа ни ма
понудило неку гурманску „шпецију” – од овчијег и ловачког
гулаша до пасуља и коленица.
Удружење винара и виноградара „Златни грозд” сваке године радо долази на ову манифестацију и увек се у њиховом
котлићу крчка овчији гулаш.
Председник те организације
Ненад Филиповски наводи да
се овај специјалитет кува као и
многи слични, те да је основа
квалитетно месо с не превише
зачина и без имало адитива.
Они су се за такав избор хране определили јер иде уз добра
вина, која ови Јабучани справљају од грожђа са својих винограда.
– Наше удружење постоји
већ шест година, броји тридесетак чланова и највише ради
на подизању нових засада лозе.
У том погледу истичем сарадњу с панчевачком Градском
управом, на чије конкурсе се
редовно одазивамо, а често и
доби ја мо сти му лан се. Само
прошле године смо захваљујући пројектима поделили сугра-

ђанима више од пет хиљада
садница винове лозе и воћа –
истиче Филиповски.
Јабучани су се ове године
добро пласирали на више еминентних такмичења, а на јед-

не. У казану се нашло неколико врста меса – срнетина,
зече ти на, као и сви ње ти на,
како она из дивљине, тако и
одређена количина од питоме свиње.

ном њих је управо Ненад узео
златну медаљу са својим вином
каберне совињон, што говори да
ово поднебље има перспективу.
Ловачко друштво „Змај” се,
као што је и логично, одлучило за ловачки гулаш, и то од
дивљачи уловљене током сезо-

Председник Горан Драгосављевић каже да месо мора да
одстоји у пацу, а кување траје
минимум четири сата.
– Јабучка ловачка секција
практично постоји стотинак
година, а од пре неког времена
је при панчевачком удружењу.
Моментално имамо око три-

десет чланова, али и тај број
опада из године у годину. Вероватно и због беспарице, јер је
чланарина за многе скупа. Не
бавимо се само ловом, већ и
производњом фазана, прихраном дивљачи преко зиме, прављењем хранилишта... У суштини, сам излов нам је малтене
на последњем месту; много нам
је милије, рецимо, дружење уз
доручак у природи или на оваквим скуповима – наглашава
Добросављевић.
Еколошко удружење „Наш
Тамиш” припремало је буткице из простог разлога – како
каже њихов в. д. председника
Небојша Петровски, саме су се
спремале, као перпетуум мобиле, па је много више времена
остало за дружење.
– Неколицина нас ентузијаста и љубитеља смо се самоорганизовали 2012. године, са идејом да уредимо приобаље. Потпуни смо волонтери, а излазимо и на градске или покрајинске конкурсе. Све што је урађено, јасно се види на реци – попут
мобилија ра или излетишта
Песак, које сваке године ревитализујемо. На акције се увек

одазове више десетина људи, а
имамо и подмладак. Ове године покушаћемо да оспособимо
и пешчану плажу на улазу, која
је још увек безимена, па овим
путем позивамо људе да предложе назив; један од потенцијалних је да се зове по прерано
преминулом суграђанину Гулију, који је живео у близини –
предлаже Петровски.
И други су се потрудили да
обрадују суграђане како специјалитетима, тако и својим
активностима током остатка
године.
Представник локалних Рома
Воја Костадиновски, који је
кувао коленице и буткице са
шаргарепом, каже је запажено
прошао ромски бал.
Нешто даље су голубари из
Друштва СРБ 811 „Илинден”
крчкали мућкалицу, у чему им
је помогао ресторан „Уно, кватро”. Ова организација броји
тридесетак чланова, којима такмичарска сезона почиње у мају,
а у не тако давној прошлости
било је успеха.
Недалеко одатле простор су
запосели представници највеће организације Македонаца у
Србији, са преко шестсто чланова, и кували а шта друго него
– пасуљ. Када је реч о овогодишњим плановима, председник
Добре Трајковски истиче отва-

рање просторија и једанаести
фестивал „Гравче тавче”.
Коленицу су припремали и
чланови тек рођеног удружења
„Здрава Јабука”, које ће се, према речима члана надзорног
одбора Мирка Спасића, како

јој и само име каже, борити за
промоцију здраве хране, као и
за враћање ливада и пашњака
примарној намени или то да
се не прска пестицидима и оно
што не треба.
Напослетку је први човек
Јабуке и инспиратор овог окупљања Слободан Илић изразио
задовољство исходом догађаја,
јер тиме се ства ра толи ко
пожељно људско заједништво.
Сви присутни су, поред уживања у послужењу и веселој
атмосфери, могли да сазнају
и нешто више о раду људи из
разних удружења без којих у
данашње време тешко да може
да постоји једна здрава средина.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Малинко

МЛАДИ МУЗИЧАРИ ПОНОВО ПОКАЗАЛИ ШТА ЗНАЈУ

Успешан јавни час „Гитарте”
Пети пут је, у пре пу ном
„Купеу”, одржан јавни час школе гитаре „Гитарта”, која постоји исто толико година, а потекла је из Удружења рок музичара Панчева, с циљем да се
та врсте музике популаризује
у школама.
Главни инспиратор и реализатор те идеје постао је Зоран
Илић, професор гитаре.
– У међувремену је „Гитарта” прерасла у озбиљну школу,
у којој полазнике подучавам
од најосновнијих техника и
елемената свирања, до неког
средњег нивоа знања. Радим
појединачно и групно, максимум троје, а примењујем спе-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

цифичну методологију, то јест
комбинацију школског приступа, који сам усвојио кроз формално образовање, и искустава прикупљаних током четири
деценије свирања рокенрола –
наводи Илић.
За поменутих пет година кроз
„Гитарту” је прошло око сто
педесет ђака, а моментално их
има педесетак. Поред свакодневне наставе и учења свира-

ња овог инструмента, они одлазе и на разне наступе. Тако, на
пример, ови млади музичари
не пропуштају фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди”, на којем су остваривали
запажене резултате, па и чак и
побеђивали; учествовали су и
на „Стиховизији”, „Бојама руја”,
Сајму екологије, а сваке године у другој недељи априла на
програму је јавни час, када увек

дође много људи како би видели шта су млађани гитаристи
научили.
И овог пута, у среду, 18. априла, у клубу „Купе”, било је много радозналог и расположеног
света, који је имао прилику да
послуша апсолутне почетнике,
као и већ прилично избрушене таленте. Вече је отворено
изведбама мале Теодоре Бубало, која је потом заједно са
Анитом Ивачковић и Миланом
Дрљачом, уз асистенцију Миле
Првуљ, одсви ра ла хим ну и
„Ђурђевдан”. Низали су се занимљиви ученички наступи, а
посебну пажњу бројне публике привукло је изузетно извођење легендарне нумере „Bohemian Rapsody”.
На самом крају лепу ноћ су
зачинили и бивши ђаци „Гитарте”, закључно са саставом „Синдром”, актуелним победником
фестивала „Гашини акорди”.

Овај лепотан је мешанац који у себи
има крви белгијског овчара, премда је упадљиво мањи, а по карактеру је веома умиљат, луцкаст, активан и стално би се играо.
Симпатични ушоња је стар око
шест месеци и садашњим власницима је прилично тешко да изађу с
њим на крај у стану, јер немају много слободног времена ни
простора, а он стално жели да трчи и увек нешто копа, па би
било боље да све време буде у дворишту.
Малинко је примио све вакцине, а остале информације
могу се добити на телефон 063/729-26-14.

Штенци из
Јабуке
Три „секе” и један риђи „бата”
траже дом након што су спасени са улице, на којој су их вребале многе опасности. Штенци
сада имају око два месеца и налазе се у Јабуци.
„Малци” су разиграни и умиљати и потребно им је само
парче нечијег дворишта или стана, а потом љубав узвраћају
стоструко.
За озбиљне удомитеље обезбеђен је и превоз, а контакт-телефон је 061/152-52-12.

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

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

БИЉАНА НА ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ

„БУБАМАРА” У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Половичан успех
прошлог викенда
Занимљива
фудбалска трка

На Ади Циганлији је у суботу, 21. априла, одржана друга изборна регата за место у
кајакашкој репрезентацији
Србије која ће учествовати на
Европском првенству, од 8.
до 10. јуна, у Београду.
Так ми чар ка Кајак-кану
клуба Панчево Биљана Релић
победом у трци на 200 метара доказала је да је у овом
тренутку најбоља спринтерка у земљи и потпуно заслуже но је избо ри ла место у
сениорском тиму репрезентације Србије.

Пре само седам дана Биљана је у веома неизвесној трци
победила своју главну конкуренткињу за ову позицију у
тиму, а сада је тај успех крунисала још једном добром трком
и тријумфом над Милицом Старовић, прошлогодишњом освајачицом бронзаног одличја на
Светском првенству у Чешкој.
По оствареним резултатима и форми реално је очекивати да ће кајакашица ККК-а
Панчево Биљана Релић и на
Првенству Европе остварити
добар резултат.

Утакмице 22. кола Српске лиге група „Војводина” на програму су биле прошлог викенда. У овој рунди шампионата
панчевачки тимови остварили
су половичан успех. Фудбалери Динама 1945 претрпели су
и трећи узастопни пораз, па су
погнуте главе напустили и терен у Суботици, док је Железничар на свом терену био бољи од гостију из Бачког Јарка,
па мало мирније улази у финиш трке за бодове.
Фудбалски клуб Бачка 1901,
који се грчевито бори за опстанак у трећем рангу такми-

ПЕ ТАР ДИ ВИЋ НО ВИ ШЕФ

КАРАТЕ ТУРНИР „ЗЛАТНИ ПОЈАС”

ЗЛАТО ЗА БИТЕВИЋА
Такмичари КК-а Динамо прошле суботе су учествовали на
тра ди ци о нал ном тур ни ру
„Златни појас”, који је 47. пут
одржан у Чачку.
Слободан Битевић је поновио успех од прошле године

ни су били и: Александар
Анђелковић, Урош Петровачки, Марко Пуљаревић, Јана
Којичић, Милош Стефановић и Дејан Кркљуш. Јуниор
Дарко Спасковски, актуелни
вицешампион Европе, већ на

и освојио је златну медаљу у
кате го ри ји пре ко 84 кг.
Бронзом се окитила млађа
сениорка Тамара Живић, у
категорији до 61 кг, а у сениорској конкуренцији је пораже на у мечу за брон за ну
медаљу. Замало су без трофеја остали и Никола Јовановић, Александар Здешић
и Никола Ивановић, а одлич-

старту првог меча теже се
повредио, па је морао да одустане од такмичења.
Већ наред ног викен да у
Београду се одржава Балкански шампионат за децу, а из
Карате клуба Динамо наступиће троје такмичара у катама – Лука Доброта, Милица
Гагић и Јелена Милентијевић.

ЏУДО-ТУРНИР У ГЛАВНОМ ГРАДУ

ОДЛИЧЈА ИЗ БЕОГРАДА
У Београду је прошлог викенда одржан меморијални џудо-турнир „Владан Петровић”,
на којем је учествовало 400

ЏК-а Динамо освојили су тринаест медаља.
Златна одличја су зарадили:
Никола Раданов, Владимир

После раскида сарадње са Александром Стевановићем
Извршни одбор ФК-а Динамо 1945 за новог шефа стручног штаба именовао је Петра Дивића. Њему ће у раду помагати Ђорђе Влајић, као и тренер голмана Дарко Младеновић.
Наш суграђанин Петар Дивић је прве фудбалске кораке
направио управо у Динаму, оставио је значајан траг и у
сениорској конкуренцији, а потом је остварио и богату каријеру. Играо је и за Толедо, ЧСК, ОФК Београд, Унион
Берлин, Ајнтрахт из Трира, Смедерево, Вашаш и Печуј.
Петар Дивић је наступао и за репрезентацију СР Југославије, а после играчке каријере посветио се тренерском
послу. Водио је млађе категорије ОФК Београда, а потом
је постао и шеф стручног штаба популарних „романтичара” с Карабурме, одакле је и прешао у свој „брзи воз”.
Петар Дивић није једина измена у стручном штабу Динама 1945. Уместо Кристијана Стојанова и Горана Амановића, улогу асистента преузео је Ђорђе Влајић, а уместо
Славена Проговачког, за тренера голмана постављен је
Дарко Младеновић.
чења, искористио је кризу у коју је запао панчевачки „брзи
воз”, па је освојио вредне бодове који ће му много значити
у наставку првенства. Суботичани су од самог почетка утакмице били доминантнији и већ
на полувремену су имали високу предност од 3:1. Победник овог дуела још тада је могао да се наслути, а Панчевци
су тек у самом финишу успели
да ублаже пораз. Голове за Динамо 1945 постигли су Буковић и Јањовић.
После овог кола „брзи воз”
се налази на трећем месту на
табели, са 43 бода, колико има
и дру го пла си ра но Брат ство
1946.

У среду, 25. априла, одиграно је ванредно, 23. коло, када
је Динамо 1945 на Градском
стадиону у Панчеву одмерио
снагу с Радничким из Зрењанина. Наредног викенда „брзи
воз” путује у Нове Бановце на
мегдан са Омладинцем.
У ле пом ам би јен ту СЦ-а
„Младост”, пред око 500 гледалаца, фудбалери Железничара савладали су Младост из
Бачког Јарка са 2:1 (1:0).
Био је то изузетно важан меч
за популарну панчевачку „дизелку”, јер су јој само три бода
с тог сусрета гарантовала мирнију завршницу шампионата и
избегавање стреса око „рачунице” у вези са опстанком у лиги.

ПРВЕНСТВО У ГРУПНИМ САСТАВИМА

ОДЛИЧНЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ
малих бораца из четрдесет
клубова из Црне Горе, Грчке,
Румуније и Србије. Чланови

Стране припремио

Александар
Живковић

Богдановски, Милица Секуловић, Алекса Ђуровић, Матеја
Зубовић и Милош Стојановић.
Сребром су се окитили: Филип
Ћирић, Милена Секуловић,
Урош Ђуришић, Никола Мирковић и Ђорђе Јакимовски, а
бронзе су заслужили Никола
Митић и Огњен Ђуришић.

Наше младе суграђанке које тренирају ритмичку гимнастику као
секција ГД-а Палилула наставиле су да постижу одличне резултате и у новој сезони.
Под вођством тренера Јелене
Гачић, која се после порођаја 15.
јануара већ вратила у салу, Панчевке су на Првенству Београда у
групним саставима, одржаном
прошлог викенда, заблистале
пуним сјајем. Пионирке су у вежби
без реквизита освојиле сребро у

екипном пласману. Кадеткиње,
иако први пут у новој категорији,
зарадиле су бронзе у вишебоју и
вежбама с реквизитима, а у истим
надметањима млађе јуниорке су
освојиле бронзано и сребрно
одличје.
Пред панчевачким гимнастичаркама су турнири у Свилајнцу
и Новом Саду, као последње провере пред Првенство Србије, које
ће бити на програму средином
маја.

Момци које предводи тренер Горан Мрђа веома добро
су „отворили” овај сусрет. Заиграли су офанзивно и „притисли” ривала, а таква тактика
уродила је плодом већ у 19.
минуту. Жељко Стајчић је одлично упослио капитена Данила Ковачевића, а он је у маниру врсног стрелца ефектним
поготком довео Железничар у
вођство. С минималном предношћу домаћина отишло се и
на одмор, а онда су гости у
другом полувремену искористили пад концентрације фудбалера Железничара, па су у
75. минуту, после једанаестерца, дошли до изједначења. На
радост бројних симпатизера,
играчи „дизелке” нису клонули после поготка Младости.
Заиграли су на све или ништа,
а тотална офанзива исплатила
се пет минута пре краја утакмице. Слободан Спасковски је
одлично проиграо Марка Јовића, који је успео да пронађе
пут до мреже. Био је то погодак за велико славље на терену, али и на три би ни СЦ-а
„Младост”.
– Императив победе под којим смо играли, мало нас је спутао, па смо направили велики
број грешака. На време смо повели, али смо после тога једно-

великом броју да нас подржи –
рекао је капитен Железничара
Данило Ковачевић.
После 22. кола „дизелка” заузима осмо место на табели, с
33 бода.
– Била је то вероватно наша
најлошија игра у пролећном
делу првенства. И поред тога,
успели смо да остваримо јако
вредну победу, а то је одлика
великих екипа. Идемо даље,
припремамо се за наредне ривале – додао је први тренер
панчевачког тима Горан Мрђа.
Железничар је у среду, 25.
априла, гостовао у Сакулама,
где се састао с домаћим Борцем, а у недељу, 29. априла, на
СЦ-у „Младост” дочекује Раднички из Нове Пазове.
У Војвођанској лиги „Исток”
такође је одиграно 22. коло.
Фудбалери Младости из Омољице гостовали су у Кикинди,
где су с домаћим ЖАК-ом играли нерешено 2:2 (1:1).
Момци које предводи тренер Душан Ђокић били су много доминантнији и бољи од
противника у овом сусрету, али
нису имали довољно среће да
освоје сва три бода. Домаћин
је повео у 19. минуту, а онда је
Славен Јуриша са два поготка
свој тим приближио тријумфу.
Младост је водила све до краја

СРЕ ДА У ЗНАКУ РЕМИЈА
У среду, 25. априла, на програму су биле утакмице 23. кола Српске лиге „Војводина”. Динамо 1945 је на свом терену угостио Раднички из Зрењанина, а у јужнобанатском
дербију у Сакулама снаге су одмерили Борац и Железничар.
На Градском стадиону у Панчеву, пред око 200 гледалаца,
по веома спарном времену, на дебитантском наступу Петра
Дивића на клупи Динама 1945, популарни „брзи воз” и
Раднички играли су нерешено 2:2. Голове за домаћи тим
постигли су Небојша Арбутина и Александар Стојановски.
Жетву бодова наставили су и фудбалери Железничара.
Момци које предводи тренер Горан Мрђа из Сакула су се
вратили непоражени, иако је домаћи Борац важио за
фаворита. Меч је завршен без победника, али и без голова.

ставно стали и дозволили ривалу да се врати у меч. Ипак,
бодови су ту и то је најважније.
Хвала публици, која је дошла у

утакмице, а Кикинђани су до
изједначења стигли захваљујучи
голу који су постигли у зауставном времену.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈНИ РВАЧИ
У Сомбору је прошле недеље
одржан први Куп Србије за најмлађе рваче. У конкуренцији
преко 100 учесника одлични
су били и так ми ча ри РК-а
Динамо, које је предводио тренер Миливоје Тодосијевић.
У надметању деветогодишњака Михајло Богојевац освојио
је најсјајније одличје. Међу рвачима до једанаест година, у категорији до 55 кг, Живко Мирковић је зарадио сребро, а Алекса
Јовић се окитио бронзом у кате-

горији до 34 кг. Учествовали су
и Ања и Стеван Матић.
За врло кратко време Рвачки клуб Динамо, с председником Ивом Крстићем на челу,
постигао је запажене резултате иако нема адекватне услове
за рад. Том колективу, који је
у евидентном успону, потребна је спортска опрема, али и
одговарајући реквизити како
би малишани могли да имају
оптималне услове за тренинг.

ТРИЈУМФ У „МИКСУ”
Прво коло Купа Србије у стрељаштву, по А-програму, одржа но је про шлог викен да у
Новом Саду. Такмичари су се
надметали по новим правилима – поред устаљене дисциплине тростав с три пута по 40

метака, уведена је и нова дисциплина, са по 40 дијабола, у
гађању из ваздушне пушке у
„миксу” (парови који не морају бити из истог клуба).
Тренери Синиша Вељковић из
Панчева и Иван Манојловић из
Београда „изабрали” су одличан
пар – јуниорка Ивана Марић из
КСС-а Полицајац „убила” је 411,9
кругова, а Дејан Пешић из СД-а
„Панчево 1813” упуцао је 413,7
кругова. Овај тандем је на тај
начин убедљиво тријумфовао.

КУП БАНАТА
Пливачки митинг под називом
„Куп Баната” одржан је у суботу, 21. априла, у Кикинди. Надметало се 350 учесника из 22
клу ба из: Срби је, Руму ни је,

Мађарске и Француске. Одличан успех остварили су и пливачи Динама.
Највредније трофеје освојили су: Никола Латиновић, Мартин Ћирковић, Даниел Келемен, Миа Пољак (два) и Срна
Милутиновић. Сребрна одличја су зарадили: Стефан Милтеновић, Дуња Стоев (три), Срна
Милутиновић (два), као и штафета девојчица у трци на 4 x 50
м краул, а пливале су: Јана Обрадовић, Срна Милутиновић, Марта Константинов и Дуња Стоев.
Бронзане медаље су заслужили: Даниел Келемен, Андреа
Пољак, Даница Константинов,
Ива Врањеш, Нина Миливојев
и Миа Пољак.
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ШЕСТ ЖЕЉА – ЈЕДАН ТРОФЕЈ
Динамо на старту
плеј-офа савладао
Металопластику
У другом колу –
дерби с Војводином
Почело је! Дуго ишчекивани
плеј-оф Суперлиге Србије за
рукометаше, после кога ће наша
земља добити новог шампиона, стартовао је прошлог викенда. Вољом жреба Динамо је у
првом колу угостио Металопластику из Шапца, а на самом
почетку доигравања снаге су
одмеравали и Црвена звезда и
Војводина и нишки Железничар и Партизан. Шест жеља –
један трофеј!
У Хали спортова на Стрелишту, пред великим бројем гледалаца, који су се очигледно
ужелели рукометних мечева
својих миљеника, момци које
предводи тренер Иван Петковић водили су прави рат с неугодним Шапчанима. Играчи
обају тимова борили су се као
лавови, важно је било свако
парче терена, а не гол... Прштало је на све стране, од почетка
до краја утакмице. Играло се
буквално „на једну лопту”. На
крају је, на срећу поклоника
игре с лепљи вом лоп том у
нашем граду, пресудио суви
квалитет: Динамо–Металопластика 31:29 (17:16).
На почетку утакмице боље
су се снашли гости. Металопластика је била у константном вођству у првих двадесетак минута, и то с неколико
голова разлике. Иван Димитријевић је у тим тренуцима
био најсветлија тачка домаћег
тима, јер својим ефектним головима није дозвољавао Шапчанима да остваре осетнију предност. Гости су водили са 11:7,
13:10 и 15:12, а онда су се панчевачки „вукови с Тамиша”
одједном пренули и заиграли
много чвршће и ефикасније.
Јелић је погодио „с црте”, Жујовић је два пута био прецизан с
линије седам метара, севнула
је још једна „бомба” Димитријевића... Резултат се брзо преокренуо, па је Динамо на одмор
отишао с голом „вишка” (17:16).

У дру гом полу вре ме ну се
играло још јаче и борбеније.
Мреже су се тресле на обе стране, а ривали нису допуштали
да се било ко од њих резултатски „одлепи”. Тек у 52. минуту
домаћи рукометаши успели су
да остваре предност од три гола
(28:25) и да колико-толико мирније уђу у сам финиш. Гости

Славуљица (један), Радовановић, Бандука (четири) и Шапоњић (два гола).
– Знао сам да нас чека изузетно тежак меч. Шапчани су
били бољи у првих двадесетак
минута. Ми смо играли јако
лоше у одбрани, али успели смо
да се консолидујемо и да на
искуство изнесемо овај меч до

шење. Следи им пут у Ниш и
мегдан с једним од главних фаворита за освајање титуле шампиона – домаћим Железничаром.
Рукометашице ЖРК Панчева наставиле су да нижу победе у Супер Б лиги. Оне су прошлог викенда, у оквиру 18. кола,
гостовале у Ади, где су домаћи
Халас Јожеф савладале са 22:19.

Овог викенда
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Београд: МЛАДОСТ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
понедељак, 30. април, 19 сати
Панчево: ТАМИШ–МЕГА
четвртак, 3. мај, 19 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
четвртак, 26. април, 18 сати
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА
Јаша Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА
недеља, 20 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП)
недеља, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Паланка: ДУНАВ–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Црква: БАК – ЈЕДИНСТВО (К)
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (В)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Избиште: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ
Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ

се ни тада нису предали, али
су Бранко Радановић и његови
саиграчи искусно меч привели крају.
– Металопластика је играла
изванредно. Биће ово веома
напоран плеј-оф. Идемо даље.
Покушаћемо да исправимо неке
недостатке у нашој игри, пре
свега у одбрани, и да спремно
дочекамо наредна искушења –
рекао је прво ти мац „жуто-црних” Урош Елезовић на конференцији за новинаре одржаној после меча.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Жујовић (пет голова), Пилиповић, Димитријевић
(седам), Буњевчевић (један),
Радановић, Стојановић (два),
Елезовић (два), Јелић (четири), Мирковић (два), Петровић, Дистол, Баруџић (један),

краја. У овом плеј-офу о победнику ће одлучивати једна или
две лопте. Тако ће бити на свакој утакмици. Који тим буде
успео да издржи темпо играња
среда–субота, може нечему да
се нада. Ми смо довели праве
играче, искусне борце, прекаљене рукометаше, и надамо се
најбољем. Честитам мојим момцима на борби, верујем да су
оправдали поверење публике,
којој захваљујем што је дошла
у великом броју да нас подржи. Надамо се да ће тако бити
и на наредним утакмицама –
истакао је Иван Петковић, први
тренер рукометаша Динама.
После дербија с Војводином,
који је на програму у четвртак,
26. априла, у Хали спортова на
Стрелишту, пред рукометашима
Динама биће ново велико иску-

Девојке које предводи тренер Марко Крстић нису имале
великих проблема у освајању
нових бодова. Домаће рукомета ши це су води ле само на
почетку меча, а када је Марија
Милићевић изједначила на 4:4,
Панчевке више нису дозвољавале никакво изненађење.
Централна фигура у овом
сусрету била је Јована Јовановић, која је постигла чак једанаест голова. Марија Милићевић се три пута уписала у листу
стрелаца, а Катарина Шуберић
двапут. По један гол су постигле: Светлана Ничевски, Драгана Чакмак, Невена Станишковић и Невена Којић.
ЖРК Панчево је на четвртом месту на табели, са 18 бодова, а у суботу, 28. априла, дочекује Железничар.

Прошлог викенда у Бачкој
Паланци је одигран финални турнир кадетског Првенства Војводине. Кошаркаши
Крис-кроса остварили су вредан резултат, освојивши друго место. Поред вицешампионске титуле, Панчевцима су
припала и индивидуална признања – Андреја Крсмановић
је проглашен за најбољег играча, а Марко Зечевић био је
најефикаснији стрелац на турниру. Крис-крос је у полуфиналу савладао домаћи Феникс
са 67:59, а у борби за највреднији трофеј изгубио је од зрења нин ског Про ле те ра са
67:55.
Под руководством тренера
Биљане Станковић, вицешампиони Војводине постали су:

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 31:29
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Ада: Х. ЈОЖЕФ – ЖРК ПАНЧЕВО

19:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ

34:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ПАРТИЗАН
Долово: ДОЛОВО–ГРАДНУЛИЦА
мушкарци
Сомбор: СОМБОР – ОРК ПАНЧЕВО

32:14
37:22
37:31

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

69:86
83:98

Фудбал

УСПЕХ НА СВИМ ФРОНТОВИМА
во ђе ни тре не ром Ми ло шем
Степановом сјајно су одиграли други део сезоне. Имали
смо доста проблема, које смо
превазишли. У екипи је владала сјајна атмосфера, из утакмице у утакмицу смо играли
боље и веровали смо да можемо стићи до циља. Показали
смо велики карактер и под великим притиском, када је било најтеже, одиграли смо најбоље. Најмлађа смо екипа у
лиги, јер наш најстарији играч
има двадесет шест година. Јуниори су искористили своју
шансу у првом тиму, а оно што
је посебно добро, јесте да смо
добили сјајног сениорског тренера, и то из наших редова. Милош Степанов је изванредно водио екипу и умногоме је заслужан за овај резултат. Поносан
сам на све момке – рекао је
спортски директор клуба Владимир Илић.
Успех су остварили:
Заим Угљић, Милош
Верначки, Никола Мошоринац, Бранислав
Димић, Стефан Илић,
Сте фан Ми ћо вић,
Вељко Бојовић, Вук
Гарић, Алекса Медић,
Иван Паровић, Матеја Стри нић, Де јан
Француз, Сергеј Тулић и Алекса Бркић.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – С. ТАМИШ
Ковин: КОЛОНИЈА–ДОЛОВО

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС 83:69

СЈАЈНА СЕЗОНА ЗА КК КРИС-КРОС

Кошаркашки клуб Крис-крос имао
је веома успешну сезону. Сениори су остварили основни циљ зацртан пре почетка првенства, па
ће и од јесени играти у Првој српској лиги, а сјајне резултате постигли су и кадети и пионири тог
спортског колектива, који су постали вицешампиони Војводине.
Утакмицама последњег кола
спуштена је завеса на шампионат у Првој регионалној лиги
група „Север”. Крис-крос је у
Новим Бановцима изгубио од
Омладинца са 83:69, па је тако
заузео једанаесто место на табели, са скором од девет победа и седамнаест пораза. Овај
меч није имао резултатски значај, јер је Крис-крос опстанак
обезбедио и пре ње, па ће кошарка у Панчеву и следеће сезоне имати свог представника
у трећем рангу такмичења.
– Иако смо били већ виђени у нижем рангу, момци пред-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Вук Кнежевић, Алекса Митевски, Давид Грубић, Марко Марић, Ми ло љуб Шта вља нин,
Марко Зечевић, Андреја Крсмановић, Лука Милошевић,
Марко Левић, Никола Стринић и Балша Тимић.
Сјајни су били и пионири
Крис-кроса, које је предводио
тренер Игор Вуковић. Они су
такође постали вицешампиони Војводине, и то на финалном турниру који је одржан од
20. до 22. априла у Жабљу.
Крис-крос је у четвртфиналу савладао Академик из Србобрана са 66:62, а потом је
победио и суботички Спартак,
са 71:60. У великом финалу
домаћи тим Дифенс из Жабља
победио је младе Панчевце са
67:47.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–МЛАДОСТ
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З)
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА

2:2
2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Падина: ДОЛИНА–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (Ц)

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

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

3:0
4:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ПРОЛЕТЕР

1:0
2:2
7:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Vaughan
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх5)
Избор Р. Радојевић

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БЕНЧ-ПРЕСУ

АЛЕКСА И ИВАН ШАМПИОНИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Одлични резултати КДТ-а
Динамо
Наредно искушење у
нашем граду
Такмичари КДТ-а Динамо учествовали су на Отвореном првенству Србије
у бенч-пресу, које је одржано 21. априла у Бачком Петровцу. То такмичење
је уједно било и Првенство Војводине
у истој дисциплини, па је конкуренција била веома јака. Дизаче тегова
из нашег града предводио је председник Динама Филип Влајић, а наступили су: Алекса Јовић, Иван Секулић, Новак Филиповић и Немања и
Александар Анђеловић.
Дебитант Алекса Јовић победио је,
са 59 кг, у својој категорији и поставио нови државни кадетски рекорд,
који сада износи 87,5 кг. Одличан је
био и Иван Секулић. Он је такође
освојио златну медаљу у кадетској
конкуренцији, али у категорији до 74
кг. У надметању сениора до 83 кг телесне тежине Новак Филиповић је заслужио бронзано одличје „савладавши” 155 килограма. У истој категорији, али у дизању са опремом, Новак је заузео прво место. Он је такође
постао и првак Војводине.
На Првенству Војводине учествовала су браћа Немања и Александар
Анђеловић. Немања се такмичио у
категорији сениора до 93 кг телесне
тежине и освојио је сребрну медаљу
с подигнутих 142,5 кг. Александар
се такође окитио сребром у сениорској конкуренцији. Он се надметао

Локални спејс-шатл
Техника је у последњих двадесет година узнапредовала колико
није од почетка еволуције и прачовека дотад.
Шта рећи на тему ИТ-а?
Сада је могуће наћи човека помоћу неколико кликова било
где на планети.
Уз то, бродови могу да клизе кад су на трави.
Ипак, на фотки није један такав.
Ради се о локалном, застарелом и одбаченом спејс-шатлу.

у групи такмичара до 120 кг телесне тежине, а подигао је 170 килограма.
Наредно такмичење на којем ће
чланови КДТ-а Динамо наступити,

јесте Првенство Србије у пауерлифтингу, које ће бити одржано у нашем
граду поводом четрдесет година постојања тог спорта у Панчеву.
А. Живковић

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У ХРВАТСКОЈ

Кроз хладовину

УСПЕХ ПАНОНИЈЕ У ОСИЈЕКУ

У хладу се најлакше мисли.
И најлепше паркира.
Још када лепо мирише...
Шта рећи о хладовини када седнеш у фотељу.
Милина.
Паркираш се.
Лепо миришеш.
До следећих избора.

На међународном атлетском митингу који је одржан прошле суботе у
Осијеку учествовало је око 300 такмичара из тринаест клубова, из пет
држава.
Тренер Атлетског клуба Панонија
из нашег града Саша Стојиловић на
то такмичење је повео шест атлетичара, који су освојили четири медаље.
Хана Јарамаз била је најбржа на
600 м у категорији атлетских школа
и тако је освојила прво златно одличје на међународним такмичењима.
Ана Драгојевић, иако прва у својој
групи, у укупном пласману је освојила сребро на 600 м у категорији млађих пионирки, док је Анђела Кићовић у истој трци на циљ стигла осма.
Катарина Њари је, уз лични рекорд,
била четврта у трци старијих пионирки на истој дистанци. Дамјан Чикић

је заблистао у трци кадета освојивши
злато на 600 м уз нови лични рекорд.
Млађи јуниор Марко Стојиловић освојио је сребро у бацању копља, с личним рекордом од 43,30 метара. На
истом такмичењу атлетичарка из Сенте Адриана Вилагош поставила је и

светски рекорд у бацању копља у категорији пионира, бацивши копље невероватних 59,69 метара!
Наредног викенда атлетичари Паноније учествоваће на међународном
„Пролећном митингу пријатељства”
у Сремској Митровици.
А. Ж.

СВЕ ПРОЛАЗИ, ЗВЕЗДА ТРАЈЕ

ПЛИВАЧИМА ОСАМНАЕСТ МЕДАЉА
Традиционалан пливачки митинг под
називом „Све пролази, Звезда траје”
одржан је прошлог викенда у нашем
главном граду. У веома јакој конкуренцији, коју је чинило 426 такмичара из 30 клубова, сјајне резултате
остварили су и пливачи Динама.
Петар Ранковић је био најбржи у
тркама на 50 и 100 м прсно. Теодора
Ногуловић је освојила сребрно одличје на 100 м прсно и бронзу на 200
м мешовито. Катарина Белић је тријумфовала у надметањима на 100 м
делфин и 200 м мешовито, док је на

100 м прсно трећа стигла на циљ. Вања Грујић је освојила златне медаље
на 200 м мешовито, 100 м леђно и 50
м прсно, а на 100 м краул припало јој
је сребрно одличје. Милош Петровић
је зарадио бронзу на 50 м делфин, а
Дуња Нишић је заслужила највредније трофеје у тркама на 50 и 100 м
истим стилом. Огњен Стојшић је био
други на 200 м краул и трећи на 50 м
краул, Лазар Антонијевић је освојио
бронзу на 50 м краул, а Јелени Врховац је припало сребро после трке на
100 м делфин.
А. Ж.

И у будућност се стиже
Све је у покрету, све се креће.
Ништа не чека, будућност нам се дешава у сваком новом тренутку. То је природно стање ствари.
Као када се с тачке „а” помериш до тачке „б”.
Попут онога што ти се деси током дана, а то ниси планирао када си устао ујутро.
Али то се не односи на оно када погледаш кроз прозор.
То је садашњост, а највероватније и будућност.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан Симић,
матурант:
– Викенд ће ми протећи у припреми
првомајског уранка.
Почиње петодневни
распуст, па нећу
морати да учим за
школу, али ћу се
ипак припремати за
факултет.

Нађа Божовић,
матуранткиња:
– Викенд ћу провести
у кругу блиских пријатеља на Сребрном
језеру. Тамо остајемо
до 1. маја. Наравно,
наћи ће се времена и
за учење и спремање
пријемног испита.

Миона Бркић,
гимназијалка:
– Викенд ћу провести углавном у тренингу и припремама
за трку следеће
недеље. Остатак
викенда ће се
састојати од излазака и дружења.
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