Спектакл без
хепиенда
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Број 4710, година CXLIX

Одговор на
хемијске претње

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 28. АПРИЛА 2017.

НЕОБИЧНО ЗЕЛЕНО
Хроника
Струка и
професионализам
» страна 5

Хроника
Циљ: боља
комуникација
» страна 8

Култура
Уметничка креација
не говори о вредности
дела
» страна 10

Село
Углавном ретко и
једногласно
» страна 11

Фото-репортажа

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

УСПАВАНА ПАНЧЕВАЧКА ЕКОЛОШКА СВЕСТ
Изостала масовна грађанска
иницијатива
Спорадичне акције
друштвено одговорних
ентузијаста
Неразумевање и
игнорисање чињенице
Дан планете Земље, 22. април, значајан је датум у цивилизацијском развоју човечанства, али код нас овај
глобални празник представља само
један у низу периферних датума које,
стицајем околности, треба површно
обележити или једноставно игнорисати. Просто је несхватљиво да у граду преоптерећеном еколошким проблемима крајем априла нема масовних активности током читавог дана,
већ се све своди на добру вољу и ентузијазам еколошки свесних појединаца забринутих за нашу планету.
Неразумевање и занемаривање чињенице да климатске промене могу
довести до катастрофалних последица глобална је појава. Стога не треба
да чуди што су и грађанима једног
банатског града, заглибљеног у сопствено егзистенцијално блато, вајкања светских лидера, еколошких организација, интелектуалаца и којекаквих удружења о потреби очувања
животне средине и одрживом развоју последња рупа на свирали. Да ли
је реч само о неинформисаности
Панчеваца, а самим тим и незнању,

или је осећај за друштвено одговорно понашање и активизам наших суграђана ишчезао пред ударом сумануто агресивне дневнополитичке
играрије!?
Град који деценијама преживљава
хуманитарно-егзистенцијалну катаклизму услед државно-социјалног
интереса и који је пре само нешто
мање од две деценије доживео катастрофу услед НАТО бомбардовања
хемијских постројења у јужној индустријској зони добро зна какав негативан утицај на живот има бахат и
неодговоран однос појединаца. Стога чуди што у Панчеву годинама изостају озбиљне и масовне акције

грађана током обележавања Дана
планете Земље.
Еко ло шка успа ва ност, с дру ге
стране, може имати веома лош утицај на процес придруживања ЕУ, јер
су животна средина и одрживи развој најзахтевнија и најскупља преговарачка поглавља – процењује се да
ће Србија за финансирање развоја
еко-инфраструктуре (изградња депонија и система за третман отпада
и отпадних вода) морати да издвоји
7,88 ми ли јар ди евра. Др жа ва је
усвајањем нових одредби отворила
могућност локалним самоуправама
да аплицирају за средства из засебног еколошког фонда, из кога ће се

у наредних десет година финансирати реализација неопходних капиталних пројеката који треба да унапреде област заштите животне средине. Поред тога, панчевачка власт
ће морати да обезбеди средства и из
ЕУ фондова како би унапредила еколошке прилике на својој територији,
а учешће грађанских иницијатива на
овом пољу игра веома значајну улогу. Одсуство еколошке свести и успаваност локалних еко-организација
пред ста вља ју про бле ме ко је град
мора да реши.
Када је реч о нашем граду, проблем у преговорима са ЕУ о питањима из Поглавља 27 може бити и чињеница да у Панчеву егзистирају
технолошки застарела постројења и
да немамо градски систем за прераду отпадних вода. Став Европе је веома јасан – „Петрохемија”, „Азотара”
и Рафинерија морају обезбедити технологије које задовољавају високе
стандарде прописане директивама
које регулишу област заштите животне средине и Србији ће бити дато
одређено време да реши овај проблем. Уколико наша држава не буде
испунила очекивања, једног тренутка ЕУ комисија ће сама проценити и
преломити – затварање спорних погона биће услов пријема у европску
породицу.
Поставља се питање да ли је овакав
сценарио прихватљив за наш град и
шта локална заједница предузима да
сачува свој економско-социјални интерес.
» Наставак на страни 7

Шах усред пијачне
вреве

» страна 29

Спорт
Приватизација клубова
једини спас

» страна 30

НЕРАДАН САМО
1. МАЈ
Обавештавамо кориснике
наших услуга да благајна
и маркетинг „Панчевца”
неће радити само у
понедељак, 1. маја. Већ другог
дана празника радићемо
по устаљеном распореду.
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КОМЕНТАРИ

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

Избор(и)

***
Кажу, оставке су на столу. Све. За казну. Неко ће морати да одговара због изборних резултата, који су добри, а лоши. Први и првији није исто. Разлика је у 10 одсто.
Ко ће кога сменити и да ли ће смена ићи од главе, како би многе друге а овдашње биле сачуване, ускоро ће се разјаснити. А и у
сусрет нам иду избори много важнији од ових председничких –
београдски и француски. До тада, унутарстраначку борбу ће обележити многе финесе. Ха-ха-ха... које бесмислице.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Прерана и изненадна смрт књижевнице, уметнице, новинарке,
политичарке Виолете Благе многе је потресла. Панчево је изгубило активну а сталожену, борбену а мирољубиву, богату а скромну
личност. Сви који су је познавали данас говоре исто: да је била
попут презимена које је носила – блага.
Значи, могуће је да постоје и такви политичари. Да остану људи и не претворе се у креатуре, да имају став и идеологију, а не
фарсично политикантство испред себе. Да гутају књиге и идеје, а
не скупе ручкове, функције и прљаве планове за сваког ко не жели да чак и гладан увек храни нечији неутољив апетит. На крају,
свакога ко не жели да буде део такве игре, јер увиђа да је то обично врзино коло са обавезним великим улогом, треба скрајнути, а
не саслушати, попричати с њим, помоћи му.
Када смо разговарали о политици, није била блага! „... Људи су
имали избора. И рекли су шта мисле...” На помен стално нових
ужасних и назадних одлука и крајње опасних паланачких догађаја, одговарала би са: „Ха-ха-ха... Колико је то глупо. То је бесмислено”. Каква суштина и решење у једној реченици!
То је тај, условно речено, толстојевски приступ политици. Помиреност са чињеницама некога ко и даље није изгубио веру. Држава није хришћанска творевина. Да јесте и да се у њој влада и
поступа по хришћанским начелима, не би нам ни била потребна.
Да, људи су изабрали. И рај и пакао је у нама.
Имали смо срећу што смо је познавали, јер је она била и једна
од ретких особа с којима сте могли да се начелно не слажете, а да
се истовремено око чињеница сложите. Попут фанова „Стонса”,
који никада ништа лоше нису рекли нити могу рећи за Ленона,
шта лоше данас неко од панчевачких политичара може да каже
за Виолету, која је била председник Градског одбора Покрета
Двери у Панчеву? Ништа.
У отвореној политичкој арени где је свако против свакога, она
је била један од ретких њихових политичких неистомишљеника с
којима су могли да разговарају.
Значи, могуће је бити такав човек. Избор је на нама, а финесе
нас одређују.
Те суботе тужна вест ме је затекла у Београду, када сам слушала како је једна Београђанка за Велики петак ангажовала човека
којег је платила да је научи како се фарбају јаја – коуча (egg coach, као life coach). Чак ми је било смешно, а у ствари је одвратно на више нивоа. Те суботе у Београду су били и маратон и нека
конференција за новинаре и километарски ред за бесплатне прегледе младежа и протест студената „Против диктатуре” и литија
„Кроз окупирани Београд за спас Ваљевске Грачанице” и панкери
и „Експлојтед” у Дому омладине... и још свашта. За свакога по нешто. Наоко тако различито, а у ствари једнако исто. Бесмислено.
Ха-ха-ха.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Бизнис на туђој
муци
Постоји ли нешто страшније и неморалније од оних који зарађују на невољи других? Свакако не.
Широм Србије поједини адвокати
покушавају да преваре некадашње

резервисте тако што им узимају новац обећавајући им да ће сигурно успети да наплате ратне дневнице –
пишу ових дана „Вечерње новости”.
У овај нечастан бизнис укључене
су поједине борачке организације,
јер траже од учесника ратних сукоба
да најпре на на њихов рачун уплате
по хиљаду динара чланарине да би
их адвокати заступали на суду.
Једини који од свега имају корист
су адвокати, који наплаћују судске
трошкове. Осамдесеторо учесника
ратних сукоба из Ваљева 1999. године недавно је поверовало власници
адвокатске канцеларије из Београда
када их је убедила да јој потпишу пуномоћје за заступање. Ако се узме у
обзир да је њен колега у Крагујевцу
зарадио 164.000 динара заступајући
тројицу резервиста, нема сумње да је
и њена зарада била поприлична.
Лоша вест за бивше резервисте је
да од наплата ратних дневница засад
нема ништа. Након што је учесницима рата из појединих општина (Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане,
Житорађа, Прокупље и Дољевац)

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

пре неколико година у шест месечних рата исплаћено око 240.000 динара, за шта је потрошено око две милијарде динара из државног буџета,
то је обустављено из необјашњивих
разлога. Због тога су судови у неколико градова оправдано пресудили да
су они који нису добили тај новац
били дискриминисани.
Након тога у медијима је објављено да наша држава неће резервистима исплаћивати новац, већ ће им понудити власништво над акцијама
одређених предузећа, или олакшице
при плаћању комуналија. Нажалост,
ни од тога није било ништа.
Било би лепо када би неко од државних функционера изашао у јавност и рекао да ли ће се овај проблем
решити и како. Они који су 1999. године бранили нашу земљу, то сигурно нису радили због новца. Међутим, нису заслужили ни да буду „овце за шишање” и мете појединих
бескрупулозних адвоката који су
спремни на све и не бирају начин да
дођу до новца.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Наоружана је језиком до зуба!
• Марихуану треба легализовати. То је лековита биљка.
• Радим ко коњ, а плаћају ме ко магарца.

Мора да је грешка у рачуноводству.
• Био сам на Копаонику. Од кисеоника нисам могао
да дођем до ваздуха!
• Минирали смо излаз из нашег тунела да бисмо спречили
евентуални упад уљеза.
• Човек је слеп код очију кад је заљубљен до ушију!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Низбрдо у будућност...
Ових дана у нашем граду
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОДЕЛЕ СУ УЧИНИЛЕ СВОЈЕ. СВЕ ЈЕ ВИШЕ ДВОЈНИХ ЛИЧНОСТИ!
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АКТУЕЛНО

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ

ИМУНИТЕТ ИЗВИРЕ (И) ИЗ БОЧИЦЕ
Вакцина штити од
смртоносних болести

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Новчане казне за
родитеље који не
вакцинишу децу
Недеља имунизације у европском региону, па и у Србији,
обележава се од понедељка,
24. априла, до недеље, 30.
априла, под слоганом „Вакцина штити”.
Четврта седмица априла је
још од 2005. године у Календару здравља уписана као недеља током које се пажња
усмерава на подизање свести
јавности о значају вакцинације и потреби заштите сваког
детета од болести које се могу
спречити употребом вакцина.
Боље спречити него лечити
Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених
иницијатива, којом се превенирају болести као што су
дифтерија, хепатитис Б, морбиле, заушке, велики кашаљ,
запаљење плућа, дечја парализа, проливи изазвани ротавирусом, рубеоле и тетанус.
– Веома је важно превенирати ова обољења, јер она, уколико се јаве, не само да могу
изазвати велике компликације
у организму већ могу бити
смртоносна. Календар обавезне вакцинације код нас предвиђа да дете на рођењу добије
вакцине BCG и ХБ. Када беба
наврши месец дана, даје се
друга доза ХБ. Потом, са два
месеца почиње вакцинација
пентаксимом. У првој години
деца добијају укупно три дозе
пентаксима и три дозе ХБ. Од
13. до 15. месеца даје се приорикс односно MMR, а у другој
години следи ревакцинација
пентаксимом. Пред полазак у
школу дете добија вакцину
против дифтерије и тетануса,
као и вакцине MMR и полио.
И на крају, у четрнаестој години обавезна вакцинација завршава се вакцином полио и
оном против дифтерије и тетануса – подсећа др Светлана Јовановић, педијатар и координатор за имунизацију у Дому
здравља.
Како кажу у Заводу за јавно
здравље Панчево, Центар за
превенцију и контролу болести
те установе је, заједно с коор-

Жртва свог успеха
динаторима за имунизацију и
сарадницима мреже осам домова здравља, две опште болнице и три специјалне болнице,
реализовао тимске активности
током свих ових година.
– Једна од активности била
је и ревизија 17.020 вакциналних картона извршена прошле
године. Уз то, пружамо стручну и методолошку помоћ свим
учесницима у извођењу имунизације, на 62 вакцинална
пункта, и тежимо да здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији уз помоћ медија пренесемо важне поруке и да допринесемо усвајању знања и изградњи позитивних ставова
према имунизацији – истичу у
Центру за превенцију.
Обуздајмо епидемије
Током последњих неколико
година европске земље су суочене са епидемијама малих
богиња, рубеола и заушака.
Оне се јављају код осетљиве
популације која није вакцинисана или није вакцинисана на
време. Како заразне болести
не познају границе, епидемије

се шире из земље у земљу.
Према речима др Светлане
Јовановић, и у панчевачком
дечјем диспанзеру има родитеља који одбијају да вакцинишу своју децу.
– Најчешће се отпор јавља
када је реч о MMR вакцини.
Поједини родитељи желе да је
избегну или да бар пролонгирају имунизацију, посебно када
су у питању деца мушког пола.
Као разлог најчешће наводе
страх од аутизма. Међутим, доказано је да MMR вакцина нема никакве везе са аутизмом.
Ако дете има предиспозиције
за аутизам, оно ће га добити
примило вакцину или не, тако
да те две ствари нису ни на који начин узрочно-последично
повезане. На срећу, обухват
вакцинацијом код нас је преко
90 посто, тако да још увек има
колективног имунитета. Но
ако се проценат буде повећавао
у корист невакцинисаних, онда
нам свима прети опасност од
ширења епидемије – упозорава
Јовановићева.
Она додаје да су дезинформације на интернету и друштвеним мрежама, као и у по-

јединим медијима у највећој
мери допринеле стварању неповерења према имунизацији.
По Закону о заштити становништва од заразних болести, имунизација је обавезна и родитељ
или старатељ детета нема право да је одбије, а уколико то
учини, прописана је казна од
30.000 до 150.000 динара.
Вакцинација се, кажу прописи, једино може одгодити, односно обуставити у случају
привремене или трајне медицинске контраиндикације коју утврђује доктор медицине
одговарајуће специјалности
или стручни тим за контраиндикације.
У Заводу за јавно здравље
истичу да је достизање и одржавање колективног имунитета популације против заразних болести вакцинацијом
суштина заједничких напора у
свим земљама света, али и да
су вакцине с временом постале „жртве свога успеха”, због
тога што се не виде оболели од
тих болести, већ само они који
су здрави управо захваљујући
томе што су се вакцинисали.
Д. Кожан

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

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

У БОЛНИЦИ, 8. МАЈА

Закажите бесплатан
преглед коже
Сви они који желе да ураде
бесплатан скрининг преглед
коже с циљем раног откривања
рака коже или повећаног ризика од оболевања од те врсте
канцера, имају прилику да то
учине у понедељак, 8. маја, у
панчевачкој Општој болници.
Наиме, Болница се и ове
године укључила у кампању
„Еуромеланом”, у оквиру које ће 8. маја бити организовани скрининг прегледи у
болницама, на клиникама и
у приватним дерматоло-

информисање јавности о неопходној адекватној заштити
од УВ зрачења, без обзира на
то да ли је реч о оном природном које долази од сунца или
вештачком из соларијума.
Кампању под слоганом „Имате само једну кожу” организује Удружење дерматовенеролога Србије у сарадњи са организацијом „Euromelanoma
Europe” и Европским удружењем за дерматолошку онкологију и Интерсекцијским
одбором за меланом Српског

шким ординацијама у 25
градова широм Србије.
Заинтересовани за преглед код дерматолога могу
да се пријаве до недеље, 30.
априла, и то путем интернета, тако што ће попунити
упитник на почетној страници сајта www.euromelanoma.org/serbia. За преглед се
можете пријавити и од 3. до
5. маја, од 8 до 20 сати, позивањем бесплатне телефонске линије 0800/222-888.
Овогодишња кампања „Еуромеланом” усмерена је на

лекарског друштва, а покровитељи су Европска академија за дерматологију и венерологију и Министарство здравља Републике Србије.
Удружење дерматовенеролога Србије, упоредо, истрајава у иницијативи да се особама млађим од осамнаест
година забрани употреба соларијума, с крајњим циљем
да се употреба, продаја и
промет соларијума у потпуности забрани, као што је то
већ учињено у Аустралији и
Бразилу.
Д. К.

СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА 100 МИНУТА

Година у којој је изашао
хиљадити број „Панчевца”
Четврто, последње предавање
у оквиру циклуса пројекта
„Сто фотографија за 100 минута” одржано је у уторак, 25.
априла.

хиљадити број нашег листа –
недељника „Панчевац”; тадашњи градоначелник Вита Сударски свечано је донео у музеј слику „Сеоба Срба”, коју је

љопривредној индустријској
изложби одржаној у нашем
граду 1905. године, онда је
уследило предавање „Трагови
прошлости”, а четвртим је приказано Панчево 1972. године.
– Ови циклуси су настали
као увертира за праве туристичке обиласке које смо организовали претходне три године. Припреме и истраживања за свако од ових предавања
трајали су по шест месеци.
Ове године су нам партнери у
пројекту били Историјски ар-

хив у Панчеву, који нам је дао
грађу за све што смо тражили,
и Народни музеј, који нам је
уступио простор. Помогли су
нам и Филмски архив и продукција „Барок”, као и грађани који су уступали своје фотографије, сећања и филмове
из приватних архива – рекла
је Живана Крејић, организаторка програма.
Организатор пројекта је
удружење грађана „Посети
Панчево”.
М. М.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за пензионере
Тема је била „Панчево, 1972”,
а о значају те године говорио је
Ненад Живковић.
Ту годину обележило је више од четрдесет значајних догађаја за наш град, а неки од
њих су: изашао је из штампе

откупио наш град; олимпијски пламен прошао је кроз
Панчево...
Трећи циклус је садржао четири предавања – прво је било
посвећено знаменитој Панчевки др Марији Прити, друго по-

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

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

У ПЕТАК ИЗЛОЖБА У БРЕСТОВЦУ

Синобадове
„Сенке трајања”
Клуб филмских и фото-аматера „Поњавица” и
Дом културе из Брестовца
поново спремају изненађење за љубитеље „осме
уметности”.
Наиме, у петак, 28. априла, од 19 сати, у галерији која се налази у просторијама
Ватрогасног дома биће отворена изложба слика Жељка

Синобада под називом „Сенке трајања”.
Реч је о прекаљеном фоторепортеру, који је поред
осталог занат пекао и код чувеног Томе Петернека, а ова
поставка је плод дугогодишњег рада на бележењу бројних друштвенополитичких
догађаја у последњих тридесетак година.
Ј. Ф.
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ПОЛИТИКА

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СЕ ГЛАСАЛО НА ТЕРИТОРИЈИ ПАНЧЕВА

ПОВЕРЕЊЕ ВУЧИЋУ НАЈВЕЋЕ У СЕЛИМА
Бели други у Качареву,
Шешељ у Долову,
а Јанковић први на
два бирачка места
у граду
Излазност већа него
у Републици
Републичка изборна комисија
је тек прошле недеље, након
што су два пута на више изборних места избори за председника Србије били поновљени,
саопштила коначне резултате.
У првом кругу победио је
Александар Вучић, актуелни
премијер и председник Српске напредне странке, освојивши укупно 55,08 одсто гласова, а на другом месту је Саша
Јанковић, са 16,36 одсто.
Када је реч о резултатима
избора свих бирача с територије града Панчева, они су
приказани у табели, а у тексту
ћемо детаљније размотрити
како су становници града, али
и села гласали.
На територији Панчева било је уписано 111.537 грађана
у бирачки списак. На изборе 2.
и 11. априла, када су они због
нерегуларности били поновљени на једном бирачком месту у Глогоњу, изашла су
63.202 бирача, што је 56,66
одсто, а од тог броја је гласало
њих 63.115 или 56,59 одсто.

ралишта изашли у већем броју, и то за око четири одсто,
као и да је за Сашу Јанковића
гласало за око пет одсто више
бирача и за Луку Максимовића за око три одсто. Процентуално мање гласова у Панчеву у
односу на Републику добио је
Александар Вучић, и то за око
10 одсто, док су остали кандидати добили поверење у сличном проценту као и на републичком нивоу.
Оно што одскаче од ових резултата, јесу резултати на три
бирачка места у граду, и то на
бирачком месту 59 Центар 1
(Савез пензионера), где је Вучић за један глас био бољи од
Јанковића (126/125). Јанковић је више гласова од Вучића
добио на два бирачка места:
63 и 70. На бирачком месту
Центар 5 („Змајева школа”)
Јанковић је освојио 311 гласова, а Вучић 297, а на бирачком
месту Центар 12 (Гимназија)
за Јанковића је гласало 325
Панчеваца, а за Вучића 301. С
друге стране, Вучић је убедљиве резултате остварио на изборним местима 56 и 58. На
изборном месту Младост 4
(Пољопривредна школа) освојио је 773 гласа, наспрам Јанковића, који је добио 183, а на
изборном месту Младост 6
(„Јосиф Панчић”) 201, а Јанковић 33, па можемо закључити да је центар града био више
окренут кандидату Јанковићу,

Број
изашлих

%

Јанковић

Јеремић

Паровић

Јанковића 456 или 12,83 одсто, а трећепласирани је био
Лука Максимовић, са 413 гласова или 11,62 одсто.
У Омољици је на изборе изашао 3.101 бирач од 5.525 уписаних. И у том селу је актуелни

Радуловић Максимовић

чића за председника видело је
865 мештана или 59,61 одсто.
Бивши заштитник грађана Саша Јанковић добио је поверење 163 Брестовчанина или
1,23 одсто, а на трећем месту
и у том јужном селу је дечко

Вучић

Обрадовић

Шешељ

Поповић

Стаматовић

Чанак

Република

54.36

16.36

5.66

0.32

1.41

9.43

55.08

2.29

4.48

1.04

1.15

1.12

Централна
Србија

54.26

16.21

6.10

0.25

1.28

9.75

55.20

2.43

4.17

1.19

1.43

0.40

Војводина

55.26

17.22

4.51

0.50

1.83

8.87

53.90

1.90

5.12

0.68

0.43

3.19

КиМ

39.21

2.72

4.32

0.07

0.29

2.19

78.99

2.10

7.16

0.42

0.33

0.08

Београд

56.52

24.10

6.34

0.30

1.54

12.64

44.03

2.28

4.29

1.77

0.91

0.31

Панчево са
селима

56.66

19.52

4.73

0.31

1.68

11.75

50.14

2.71

4.54

0.74

0.50

1.67

Јужни Банат 56.21

17.13

4.92

0.63

1.62

9.51

53.64

2.36

4.08

0.65

0.48

3.19

Важећих листића је било
62.030 односно неважећих је
било 1.085 или 1,72 одсто.
Када је реч о самом граду,
без села, подаци су следећи:
била су уписана 69.593 бирача, а на изборе је изашло њих
40.527 односно 58,23 одсто на
46 бирачких места.
Саша Јанковић
– 9.493 (23,42 одсто)
Вук Јеремић
– 2.012 (4,96 одсто)
Мирослав Паровић
– 129 (0,31 одсто)
Саша Радуловић
– 763 (1,88 одсто)
Лука Максимовић
– 5.156 (12,72 одсто)
Александар Вучић
– 18.341 (45,25 одсто)
Бошко Обрадовић
– 1.049 (2,58 одсто)
Војислав Шешељ
– 1.591 (3,92 одсто)
Александар Поповић
– 336 (0,82 одсто)
Милан Стаматовић
– 238 (0,58 одсто)
Ненад Чанак
– 685 (1,69 одсто)
Било је изненађења
Из ових података примећујемо да су Панчевци, у односу
на републичке податке, на би-

а да је насеље Младост за лидера напредњака. За актуелног премијера су и становници свих девет села.
У селима доминација Вучића
Становници панчевачких села, барем они који су изашли
на изборе, а било их је мање
него у граду, убедљиво су били
за Александра Вучића. Највећа излазност забележена је у
Глогоњу – чак 59,55 одсто или
1.614 бирача, а најмања у Иванову – свега 44,63 одсто или
516 њих. Највише уписаних
бирача има Старчево – 6.533,
а најмање Иваново – 1.156. То
село на Дунаву имало је и најмање бирачких места – свега
једно, а по четири изборна места била су у Старчеву, Омољици, Качареву, Долову и Банатском Новом Селу. Бирача
који су изашли на изборе у нашим селима било је укупно
22.675, што је 35,87 одсто.
Кренућемо од јужних панчевачких села и даћемо преглед првих трију кандидата по
броју освојених гласова. У
Старчеву је излазност била
54,38 одсто, па су, од 6.533 бирача, гласала 3.553.
За Вучића је гласало 2.098
Старчеваца или 59,04 одсто, за

ГРАДСКА УПРАВА

Фаркаш поднео оставку
Градоначелник Панчева Саша Павлов потврдио је да је
градски менаџер Александар Фаркаш поднео оставку
на то место. Како је Павлов
26. априла кратко саопштио, Фаркаш је оставку
поднео „због приватних обавеза”, па је сарадња с Град-

ском управом раскинута
споразумно.
Новог градског менаџера,
као свог помоћника, градоначелник још није именовао.
Алек сан дар
Фар каш,
иначе члан СНС-а, није желео да коментарише своју
оставку.

премијер освојио највише гласова, и то 1.819 или 58,65 одсто. Јанковић је освојио 380
или 12,25 одсто, а и у Омољици је на трећем месту по броју
освојених гласова Бели, са 294
гласа, што је 9,48 одсто.
У Банатском Брестовцу је
гласао 1.451 становник од њих
2.796, а то је 51,89 одсто. Ву-

из Младеновца – са 124, што је
8,54 одсто.
У најмањем панчевачком
селу Иванову гласало је 44,63
одсто или 516 од 1.156 грађана. Када је реч о распореду
првих трију места по броју
освојених гласова, Вучић је
освојио 298 гласова или 57,75
одсто, Јанковић 78 или 15,11

одсто, а Бели 44 или 8,52 одсто.
И у северним панчевачким
селима било је слично политичко опредељење грађана. У Јабуци је излазност била 55,88 одсто, што је 2.921 од 5.227 бирача. Они су такође у највећем постотку гласали за Вучића, и то
чак 62,23 одсто или 1.818 њих.
За Јанковића је гласало 325 бирача или 11,12 одсто, а за Максимовића 274 или 9,38 одсто.
У Глогоњу је на једном бирачком месту гласање било
поновљено, а након сабирања
свих резултата РИК је саопштио да је укупно изашло
59,55 одсто односно 1.614 од
2.710 грађана. Вучић је у том
селу добио највише гласова –
чак 1.088 или 67,41 одсто. За
Сашу Јанковића су гласала
243 бирача или 15,05 одсто, а
за Максимовића њих 100, што
је 6,19 одсто.
Качарево је село у којем Бели по броју гласова на другом
месту. На изборе је изашао
3.581 бирач од 6.289 уписаних, то јест 56,94 одсто. За Вучића су гласала 2.082 или

58,14 одсто, за Белог 459 или
12,81 одсто, а за Јанковића
417 или 11,64 одсто.
На изборе у Банатском Новом Селу изашла је половина
бирача, тачније 50,15 одсто
или 3.143 од 6.267. За Вучића
је гласало 1.618 или 51,47 одсто, за Јанковића 469 или
14,92 одсто, а за Белог 323 или
10,27 одсто.
Доловци су највише гласали
за Вучића, Јанковића и Шешеља. На изборе су изашли у
проценту од 51,36, што је
2.795 од 5.441. За Вучића је
гласало 57,81 одсто или 1.616,
за Јанковића 294 или 10,51, а
за Војислава Шешеља 249 или
8,90 одсто, што је уједно и најбољи резултат лидера радикала на овим изборима на територији Панчева.
Када упоредимо ове резултате у селима, можемо закључити да је Александар Вучић највише гласова освојио у Глогоњу, а Јанковић у Иванову, а када их упоредимо с резултатима
у граду, јасно је да су становници села у већем проценту гласали за победника избора.

МАРИНИКА ТЕПИЋ ПРЕШЛА У НОВУ СТРАНКУ

Јача Нова, јачи Јанковићев покрет
Мариника Тепић, посланик у
Скупштини Србије и бивши
функционер Лиге социјалдемократа Војводине, приступила је крајем прошле недеље
Новој странци – објавио је лидер те партије Зоран Живковић, и то на „Твитеру”.
Он је уз заједничку фотографију у страначким просторијама написао: „Добили смо
огромно појачање – народну
посланицу Маринику Тепић”.
Навео је и да се радује њиховим будућим заједничким победама.
Мариника Тепић напустила
је Лигу социјалдемократа Војводине, где је била високи
функционер, нешто пре председничких избора, јер је и пре
него што је лидер те странке
Ненад Чанак обнародовао да
ће ући у трку за председника,
она јавно подржала кандидатуру Саше Јанковића на истим
изборима. Иступање из ЛСВ-а
било је први логичан наредни
потез. Међутим, политичка
јавност је готово била сигурна
да ће Тепићева сачекати да
Јанковић оснује странку или
покрет, па је њена одлука да
приступи странци Зорана
Живковића, који је такође на

председничким изборима подржао Јанковића, многе изненадила.
– Нова странка је била, а и
остала једна од организација
које су чиниле саставни део великог тима и изборног штаба
Саше Јанковића. Као што сам
и ја била и остала у том тиму, у
коме има колективитета – политичких и других организација, као и појединаца. Потпуно свесна, ипак, да је тежиште
изборног процеса и самог изборног дана увек на вертикално устројеним организацијама
и људима са искуством, осна-

живање Нове странке јесте
уједно и оснаживање покрета
Саше Јанковића, кроз ширење
инфраструктурне базе, неопходне за квалитетно спровођење и контролу избора који
предстоје – рекла је Тепићева
за „Панчевац”.
Додала је да је на њену одлуку утицало позитивно искуство које је имала радећи више од два месеца са члановима Нове странке у кампањи.
– Охрабрили су ме да су могуће корените промене у нашој
земљи. Нова је млада партија,
са тек четворогодишњим по-

стојањем и великим бројем
младих, образованих и стручних људи. У програму који посебно истиче аутономију Војводине и децентрализацију,
промену Устава, лустрацију,
корениту реформу образовања
и друго, ово су биле теме од
кључне важности за улазак у
моју нову политичку породицу. И сасвим је логично да
што су јаче организације унутар ширег покрета око Саше
Јанковића, то ће гласови бити
сигурнији, до последњег чувани, а победа извесна – додала
је Мариника Тепић.
До закључења овог броја није нам стигао одговор на наше
питање упућено панчевачким
лигашима, који су такође на
изборима подржали Јанковића и били уз Тепићеву. Питали
смо их да ли ће можда и они –
а та странка у панчевачком
парламенту има своје одборнике – прећи у Нову или у неку другу странку.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ХРОНИКА

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕМИСТИФИКУЈЕМО РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (1)

АМБАСАДОР ЈАПАНА У ГИМНАЗИЈИ

СТРУКА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Продубљивање веза

Секретаријат за инспекцијске послове је једна од организационих јединица Градске управе Панчева. До
пред Нову годину био је организован
у четири одељења: комунална, саобраћајна и грађевинска инспекција и
одељење за управно-правне послове
и послове извршења. Након ступања
на снагу новог Закона о аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе Градско веће је усвојило
нову систематизацију. Тако, од 23.
децембра прошле године, Секретаријат је проширен за одељење просветне инспекције и одељење за друге инспекцијске послове.
Секретаријат на чијем је челу Милован Ћировић и који има четрдесет
троје запослених представићемо у
наставцима.
Ау, инспекција, није добро! Често
грађани, и то због непознавања делокруга рада Секретаријата за инспекцијске послове и његове мистификације, на тај начин реагују када схвате
да пред њима стоји инспектор из
Градске управе. Помислили смо да је
време да читаоцима објаснимо чиме
се, у складу за законима и подзаконским актима, баве инспектори из поменутог секретаријата.
Прво и основно што нас је занимало, било је да ли се запослени у овој
организационој јединици бирају по
политичком кључу или су аполитични
и немају везе са извршном влашћу,
мада смо, познајући годинама, па
чак и деценијама неке од њих, знали
да су на својим радним местима
„преживели” бројне смене страначких структура. Милован Ћировић одговара:
– Код нас нема политике, постоје
само струка и професионализам.
Свим грађанима Србије је Уставом

загарантовано право да бирају и да
буду бирани, да буду симпатизери
или чланови неких странака. Запослени у Секретаријату тиме могу да
се баве ван радног времена! Нама је
Законом о државним службеницима забрањено да се на радном месту
бавимо политиком, фаворизујемо
на било који начин странке или да
изражавамо своја политичка убеђења. Људи из политичких партија
нам, свесни тога, и не упућује сигнале како би требало да поступамо;
ми све чинимо онако како закони
прописују. Једнаки смо према свим
грађанима. Ако неко крши прописе,
може да буде и из самог врха власти, ми ћемо применити оно што
нам прописи налажу. Селекција тог
типа не постоји. На пример, скидали смо пре избора плакате који су се
на ла зи ли на ме сти ма ко ја ни су

ТИМ
Секретаријатом за инспекцијске послове руководи тим људи, а чине га: секретар Милован Ћировић, његов помоћник Слободан Кундаковић, који је и
шеф одељења за управно-правне послове и послове извршења. Шефови
осталих одељења су: Јасна Лакатош Гомбац (други инспекцијски послови),
Милан Ђурић (саобраћајна), Живана Француз (грађевинска), Нада Беркуљан (просветна) и Бобан Ђурђев (комунална инспекција).
Ћировић за себе воли да каже да је само први међу једнакима.

предвиђена за лепљење, без обзира
на то о којој странци или кандидату
се радило.
Али „бунаримо” даље: с обзиром на
то да су казне високе и прекршаји чести, а живимо у Србији, колико често
се дешава да службеницима Секретаријата нуде мито у било ком облику
да би „зажмурили”? Постоји ли цена
за непоступање у складу са законима? Има ли поткупљивих?
– Пре 2012, када сам почео да водим градску инспекцију, како сам
чуо, било је много више таквих покушаја. Од тада имам потпуни увид у
све у вези са Секретаријатом, па могу
и одговорно да тврдим: покушавају и
сада, али нико у намери тог типа није
успео! Чак смо таква лица пријављивали МУП-у. Онда су, ваљда, сви схватили да не могу тако да се односе према инспекторима. Гарантујем за све
моје инспекторе да никада нису подлегли таквим провокацијама! Они који покушају да подмите, само изазивају контраефекат и постају предмет
наше чешће контроле; основни посао
нам је да сузбијамо оно што се ради
противу закона, да све што је у нашој
надлежности уведемо у законске токове и оквире. Мито не долази у обзир
– подвлачи Ћировић.
С. Трајковић

(Наставиће се)

Стратегије сеоских
јавних предузећа

ГДЕ ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ 1. МАЈ?

Киша неће покварити планове

Д. РАЈКОВ

ЈКП-а БНС из Новог Села. Биће измењен и допуњен План генералне регулације „Проширена Миса с гробљем”, а као разлог за израду овог документа (што ће коштати око једанаест и по милиона динара) наведен је
велики број примедби грађана. Одборници Скупштине града треба да
усвоје ову одлуку, те да валоризују
сагласност већника за измене статута
ЈКП-а „Хигијена”, ЈКП-а „Грејање” и
ЈКП-а „Водовод и канализација”.
Већници су прихватили извештаје о
раду и финансијске извештаје за прошлу годину Геронтолошког центра,
удружења „На пола пута” и ШОСО
„Мара Мандић”, као и планове рада
и финансија за 2017. годину поменутих установа.
С. Т.

де. Његова екселенција Такахара
причао је и о томе колико је Драган
Стојковић Пикси велика звезда у
Јапану.
Повод амбасадоровог доласка су
шестогодишње јаке везе између
Гимназије и Јапана, о којима је Такахара добро информисан. После
земљотреса у Фукушими музичари
из Машинске школе и Гимназије
одржали су хуманитарни концерт
под називом „Јапанчево” и тада су
прикупили скроман прилог за унесрећене у Јапану. Тај гест Јапанци
нису заборавили. Такође, професорка немачког језика Радмила Николић успоставила је контакт са
школом у Јапану, па су ђаци Гимназије пре две године отишли у Токио.
Та посета је узвраћена прошле године.
Две групе гимназијалаца прошле
су у својој школи курс јапанског језика, а у четвртак, 27. априла, уприличена је свечана церемонија завршетка курса.
С. Т.

НАША АНКЕТА

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градски већници су на седници одржаној 26. априла изнели мишљење
да Скупштина града може да усвоји
одлуку Надзорног одбора ЈКП-а „Хигијена” у вези са средњорочним и дугорочним плановима пословне стратегије и развоја предузећа. Као
кључне активности за достизање циљева сагледани су усавршавање и
оспособљавање запослених како би
одговорили захтевима нових електронских и информатичких технологија и реорганизација и рационализација радних места у свим радним јединицама и службама.
Говорило се и о средњорочним и
дугорочним плановима пословне
стратегије и развоја ЈКП-а „Старчевац”, ЈКП-а „Вод-ком” из Јабуке и

Његова екселенција амбасадор Јапана Ђуићи Такахара био је гост
Гимназије „Урош Предић” 21. априла. Ученицима је одржао получасовно предавање о историји веза између Јапана и Србије, а осврнуо се и
на актуелну сарадњу двеју земаља и
говорио о продубљивању и јачању
међусобних конекција.
После Такахаре ђацима се обратила службеница Амбасаде Анђелка Дабовић, која је причала о могућностима стипендирања ученика
за основне и постдипломске студије
у Јапану. Позвала је гимназијалце
да се осмеле и конкуришу за неку
од стипендија. Пуштено је потом
неколико кратких филмова у којима студенти из Србије причају о
својим искуствима са студија у Јапану.
Ученици су искористили прилику да разговарају са амбасадором, а
он је опсежно одговарао на сва постављена питања. Ученике је, на
пример, занимало и шта воли да је-

Д. ВЕСЕЛИНОВ

Обележавање односно прослава 1.
маја – међународног празника радничког покрета везује се за 1. мај
1886, када су амерички радници изашли на улице Чикага да би захтевали
опште прихватање осмочасовног
радног дана. За 1. мај се традиционално на овим просторима одлази у
природу, у околна излетишта, прави
роштиљ с породицом и друштвом,
путује... Питали смо наше суграђане
где ће провести празник и да ли ће
им се покварити планови ако буде
падала киша.
ДАНИЈЕЛА РАЈКОВ,
радница у хемијском чишћењу:
– Први мај је међународни празник рада, који се обавезно слави нерадно. Планирамо да одемо у Делиблатску пешчару, јер тамо имамо викендицу и најчешће тамо боравимо,
не само због празника већ зато што
волимо да тамо проведемо викенд. И
ако не буде лепо време, отићи ћемо
тамо, имамо где да се склонимо.
Осим ако нас млади не предухитре –
у том случају ћемо остати код куће.

Л. ЈОВАНОВИЋ

В. БРКИЋ

ДРАГАН ВЕСЕЛИНОВ,
професор:
– За 1. мај ћу ићи на село са женом
и сином, повешћемо и псе... А можда
ће ми доћи и родбина. Наравно да
знам шта се обележава 1. маја. Ја о
томе предајем. То је велики празник
– празник радних права, људских
права у области рада, то је велики
синдикални празник и једини прави
празник социјалне природе у нашој
земљи. Сви остали нису социјалне
природе.
ЛУКА ЈОВАНОВИЋ,
музичар:
– Први мај је дан рада. Доста је апсурдно у овој земљи – на дан рада
ништа не радити, али пошто смо тако апсурдна земља, ни ја вероватно
ништа нећу радити. Вероватно ћу бити негде преко. Планирам да отпутујем, па нећу бити у земљи. Идем некуд на Запад, па „куд ме ноге носе”.
Путоваћу сам, желим да „искулирам” од људи које познајем. Волео
бих да пада киша, волим кад пада
киша.

Љ. НИКОЛИЋ

Љ. ПИПЕРСКИ

ВЛАДИМИР БРКИЋ, трговац:
– Првог маја се обележава празник
рада, а тада у принципу нико не ради.
С друштвом ћу правити роштиљ, упркос киши, упркос свему. Ићи ћемо или
у Делиблатску пешчару, или ће бити
нека кућна варијанта, у дворишту...
Нешто ћемо организовати, сигурно.
ЉИЉАНА НИКОЛИЋ, пензионерка:
– За празник рада ћу можда отићи у
село, ако не буде лоше време. Тај дан ћу
провести са својим унуцима и са својом
децом. Киша ће више сметати младима, више ће њима штетити него мени.
ЉУБИНКО ПИПЕРСКИ, пензионер:
– Првог маја се обележава дан радника и сељака, ваљда... У слободно
време се бавим аматерским сликарством. Наше друштво из Клуба за
стара и одрасла лица ићи ће на једнодневни излет, где ћемо сликати на
терену... Можда у Пешчару, или на
неко друго место. Надамо се да неће
падати киша. Ми морамо на терену
да користимо палете и штафелаје.
Анкетирала Милица Манић
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У „ХИП–АЗОТАРИ” ОДРЖАНА ТЕРЕНСКА ВЕЖБА

ОДГОВОР НА ХЕМИЈСКЕ
И ДРУГЕ ПРЕТЊЕ
Побољшање
координације и
сарадње на локалном
и националном нивоу

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Секундарни метаболити
у вишим биљкама
Током живота биљке синтетишу примарне и секундарне метаболите (материје).
Примарне материје нази ва ју се и ну три тив не,
оне су неопходне биљци за
раст и ре про дук ци ју. У
примарне метаболите спадају угљени хидрати, беланчевине, биљне масти и
нуклеинске киселине, које
су есенцијалне за раст и
развој како биљних, тако и
других врста. Процеси примарног метаболизма одвијају се на исти начин код
свих биљака.
Секундарне или ненутритивне материје зовемо
и биолошки активним материјама. Оне су важне
због својих терапеутских
својстава и ароме. Улога
секундарних метаболита
може бити двојака: 1. адаптивна – омогућава прилагођавање биљака условима
спољашње средине и 2. заштитна – спречава инфекцију ткива и штити од прекомерног УВ зрачења. Секундарни метаболизам обухвата процесе катаболизма
и трансформације продуката примарног метаболизма. Продукти секундарног
метаболизма су јако разноврсни по хемијској грађи.

може користи у фитотерапеутске сврхе. Тако су нпр.
еугенол, тимол и карвакрол, представници фенолне групе секундарних биљних метаболита и главни
састојци етарских уља многих ароматичних биљака
(тимијан, оригано, мајчина
душица, босиљак...), препознати као метаболити изузетно доброг антимикробног деловања. Многа једињења из комплексне групе
флавоноида, нпр. кверцетин, којим је изразито богат црвени лук, одликују се
добрим антимикробним
деловањем.
Навешћемо још неке од
секундарних метаболита из
биљака које свакодневно
конзумирамо: у броколију
– индол и карабинол; у парадајзу и лубеници – ликопен; у мркви, кајсији и бресквама – бета каротен; у кукурузу – лутеин; у белом
луку – алицин; у малини и
јабукама – елагинска киселина; у соји – генистеин; у
љутим паприкама – капсаицин и каротеноиди; у зеленом чају – катехини. Само у обичној (немачкој) камилици пронађено је око
120 секундарних метаболита, међу којима најзна-

У оквиру ХБРН Пројекта 44
„Јачање способности првог одговора на хемијске, биолошке,
радиолошке и нуклеарне ХБРН
материјале и претње и регионалне сарадње у југоисточној
Европи, Јужном Кавказу, Молдавији и Украјини”, којим руководе Европска комисија и
Уједињене нације, као и Иницијатива ЕУ за формирање
Центра изврсности, организоване су командно-симулациона вежба у Градској управи 24.
и 25. априла, као и теренска
ХБРН вежба у кругу „ХИП–Азотаре” 26. априла. Организатори ових догађаја били су
Сектор за ванредне ситуације
и Национални тренинг центар
за ванредне ситуације Одељења за стручно образовање и
обуку, у сарадњи са Oдељењем
за одбрану и ванредне ситуације Градске управе Града
Панчева.

учесника приказао је висок
ниво приправности и стручности Штаба за ванредне ситуације Града, као и снага и субјеката система заштите и спасавања на територији Панчева у
случајевима хемијских удеса.

Циљеви вежби били су унапређење оспособљености руковођења Градског штабa за ванредне ситуације у отклањању
последица хемијских удеса,
односно побољшање координације и сарадње на локалном
и националном нивоу приликом првог одговора на хемијске, биолошке, радиолошке и
нуклеарне претње. Поред представника поменутог штаба,
учествовали су запослени у хемијским постројењима јужне
индустријске зоне.
На командно-симулационој
вежби тим од четрдесет једног

Према сценарију, у нашем
граду је током преподнева дошло до неколико техничкотехнолошких несрећа...
Припадници индустријских
ватрогасних јединица „ХИП–
Азотаре”, „ХИП–Петрохемије”
и НИС РНП-а, као и Ватрогасно-спасилачког батаљона Панчево и Ватрогасно-спасилачке
бригаде Београд, на теренској
вежби у „Азотари” показали су
умешност приликом руковања
расположивом опремом за одговор на хемијске удесе, као и
висок степен координације и
међусобне комуникације. За-

мишљено је да је амонијак почео да цури пошто је пукла цев
услед истрошености материјала на линији 10101, као и да је
дошло до пробоја дихтунга на
утоварној руци приликом пуњења вагон-цистерне унутар
погона „ХИП–Азотара” (излило се око две тоне амонијака
из цевовода и око једне тоне
из вагон-цистерне). Последице: неконтролисано испуштање амонијака у атмосферу и
формирање облака паре, који
је због атмосферског притиска
остао при површини земље, а
услед струјања ваздуха наставља да се креће према реци
Тамиш.
На основу сценарија, у тренутку када је дежурни руковалац приметио истицање амонијака, одмах је обавестио ватрогасну јединицу „ХИП–Азотаре”, као и надређене особе.
До доласка прве ватрогасне јединице дежурни руковалац
ставио је апарат за заштиту
дисајних органа, обукао одело
за рад са опасним материјама
и покушао да евакуише повређене раднике на безбедну локацију...
– Данашња вежба је показала да „ХИП–Азотара” и остали
оператери, као и сам град
Панчево, сарађују на високом
нивоу, те да смо у овом моменту припремљени за одговоре на евентуалне акциденте.
Имамо опрему и обучене људе,
али степен обучености треба
континуирано подизати кроз
процедуре и систем одговор-

ности – рекао је новинарима
Бранко Божанић, координатор за безбедност у „ХИП–Азотари”.
Његова заменица Гордана
Васојевић, која је и руководилац службе за заштиту животне средине, додала је:
– Били смо сведоци теренске вежбе коју је организовао
Национални тренинг центар.
Овом приликом им захваљујемо на учешћу, као и комшијама
из „Петрохемије” и Рафинерије и ватрогасним јединицама
из Београда и Панчева. За нас
је веома важна ова вежба зато

што ми свакодневно живимо с
великом опасношћу, па морамо да имамо утренирани тим
који може увек брзо и ефикасно да реагује, иако се надамо
да у реалности неће бити потребе за тим.
Грађани се придружују тим
надањима...
С. Трајковић

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАО ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Према хемијској подели, у
секундарне биљне метаболите убрајају се органске
киселине (алифатске, ароматске и хетероароматске),
фенолна једињења (фенолни гликозиди, фенолне киселине, лигнани, кумарини, хормони, ксантони, хинони и танини), терпени
(монотерпени, сесквитерпени, дитерпени, тритерпени, гиберелини, каротеноиди, политерпени), иридоиди, етарска уља, стероли,
сапонини, алкалоиди, једињења која садрже сумпор...
Наведени метаболити само су неки у мноштву једињења секундарног биљног
метаболизма. Испитивањем садржаја и састава секундарних метаболита долази се до сазнања о могућој лековитости и корисности појединих биљака. С
тим у вези, уколико се нека
од биљака „покаже” као лековита, она се као таква

чајније место заузимају
етарска уља, флавоноиди,
кумарини, полифеноли и
полисахариди. Етарска уља
садрже хамазулен, сесквитерпенске алкохоле (алфа
бисаболол), сесквитерпенске оксиде (бисаболол), сесквитерпенске лактоне и
кумарине (хернијарин, умбелиферон).
Што се тиче лековитог
дејства наведених метаболита, можемо навести да
алфа бисаболол, бисаболол
и хамазулен поседују противупално, антиалергијско,
антибактеријско, антипиретско и антифунгално
својство, због чега се ова
лековита врста од давнина
у великој мери користи у
фитотерапеутске сврхе.
О фитотерапији као методи лечења и ублажавања
здравствених тегоба биће
више речи у наредном броју „Панчевца”.

Нуде повољне кредите
Развојни фонд АП Војводине
представио је 26. априла у малој сали Градске управе нове и
изузетно повољне кредите за
које могу да конкуришу правна лица и предузетници, као и
индивидуални пољопривредници који су регистровали пољопривредна газдинствa.
Према речима Јелене Пренић, шефа Одељења за анализу
тржишта за развој кредитних
линија у РФВ-у, процедура за
подношење захтева је максимално поједностављена, а средства обезбеђења која се траже
од подносилаца су смањена.
Конкурси за кредите нису временски ограничени, што значи
да је могуће конкурисати све док
се не потроши новац који је за
њих обезбеђен. Осим тога, захтеви за кредите могу се поднети поштом, након попуњавања образаца који се могу преузети на сајту
Развојног фонда Војводине
(www.rfapv.rs) без обавезе подносилаца до долазе у Нови Сад.

– Сви кредитни захтеви се
оцењују тако што се прво гледа да ли су њихови подносиоци испунили све неопходне
услове, а онда се процењује
њихова кредитна способност.
Коначну одлуку о (не)одобравању захтева за кредит доноси
наш Надзорни одбор у веома
кратком року. За све наше
кредите су заједничке повољне каматне стопе, које су фиксне и износе од два до три одсто на годишњем нивоу. За
кредите који су обезбеђени гаранцијом пословне банке оне
су два одсто, а за оне које је
немогуће добити без хипотеке
су за један проценат више –
нагласила је Пренићева.
Она је објаснила и да уколико пољопривредници поднесу
захтев, хипотека мора да буде
на пољопривредном земљишту. У том случају њена тржишна вредност мора да буде један и по пута већа од вредности кредита.

Када је реч о правним лицима и предузетницима, хипотеке могу да буду на грађевинском земљишту, стамбеној
или пословној некретнини, а
њихова тржишна вредност мора да буде минимум два пута
већа у односу на кредит.
Важно је и то да подносилац
захтева за кредит нема неизмирене обавезе према Фонду за
развој или некој другој покрајинској институцији и да редовно плаћа порез. Осим тога, он не
сме да буде старији од 65 година.
На пример, један од кредита који се нуде пољопривредницима је дугорочан, у распону од 300.000 до десет милона
динара, и намењен је за финансирање инвестиционих
улагања у пољопривредну
производњу. Може се користити за набавку механизације и опреме за пољопривредну
производњу, за куповину, изградњу и адаптацију силоса,
магацина и хладњача, за купо-

вину система за наводњавање
и још много тога.
Рок за враћање тог кредита
је од три до пет година, а
предвиђен је грејс период од
једне до две године, у зависности од предмета кредитирања.
Власницима регистрованих
пољопривредних газдинстава
нуде се и кредити за обртна
средства и куповину пољопривредног земљишта у распону
од 300.000 до десет милиона
динара.
Када је реч о правним лицима и предузетницима, они у
зависности од кредитне способности могу добити кредите
у распону од 500.000 па до
двадесет милиона динара.
Рок за њихово враћање је у
распону од четири до седам година, а предвиђен је грејс период који износи две године. На
пример, у случају кредита од
10.000 евра на пет година, по
истеку тог периода потребно је
вратити 10.950 евра.
М. Г.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

УСПАВАНА ПАНЧЕВАЧКА ЕКОЛОШКА СВЕСТ

ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА

Светски дан игре
Овогодишњи Фестивал балетских школа Србије биће
одржан у суботу, 29. априла,
од 13 сати, у Културном
центру Панчева, у организацији панчевачке балетске
школе „Димитрије Парлић”. Наступиће 134 такмичара из Београда, Чачка,
Новог Сада, Кикинде, Зре-

» Наставак са стране 1
Панчево је овогодишњи еколошки празник обележило с
неколико акција. У петак, 21.
априла, у холу Гимназије
„Урош Предић” отворена је
изложба ученичких радова на
тему заштите животне средине и одрживог развоја. Ђаци су
на себи својствен начин изразили своја схватања и идеје о
проблему загађења животног
простора и климатским променама.
Најбољи аутори су награђени симболичним поклонима
које је обезбедио „Гете институт”, с којим панчевачка гимназија има дугогодишњу сарадњу преко PASCH пројекта.
Након свечаног дела уследила
је ученичка журка хуманитарног карактера у школској сали. Организатори ових активности биле су ученичке организације „Гимзелени” и „Еко-тим”. Према речима професорке Валерија Јоне Андрејевић, Гимназија овим акцијама
даје допринос јачању еколошке свести у нашој локалној
заједници. Како је она рекла,
ово је била шеста година како
поводом обележавања Дана

7

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

њанина и других места у две
дисциплине: класичан балет и слободна форма, и у
три категорије: соло игра,
групна игра и ансамбл.
Тог дана запослени у овој
панчевачкој образовној установи обележиће и 29. април,
који се широм планете слави
као Светски дан игре.

ГРАДСКА ОДЛУКА

Накнада трошкова
за вртић

планете Земље у Гимназији
организују еколошке активности, а овог пута су јавности послали поруку да су и људи део
животне средине.
Прослави обележавања прикључила се и локална самоуправа. Под покровитељством

панчевачке власти, наш суграђанин и светски аутомобилиста
Душан Борковић симболично
је засадио дрво на тамишком
кеју у суботу, 22. априла. У
Градској управи истичу да је
он својим примером показао
како треба да се опходимо

ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ
Концепт одрживог развоја представља нову стратегију и филозофију развоја и подразумева
развој друштва на темељу очувања расположивих ресурса неопходних за задовољавање
људских потреба. Једноставно, човечанство треба да их користи на такав начин да не буду
угрожени природни систем и животна средина, чиме ће бити осигурано дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења.
Одрживост се најчешће доводи у везу са заштитом животне средине, односно настојањем да
се забринутост за опстанак живог света на планети Земљи повеже са очувањем природних ресурса и бројним еколошким изазовима који стоје пред сваким друштвом, државом и човечанством у целини. Глобално загревање, смањење озонског омотача, ефекат стаклене баште,
нестанак шума, претварање плодног земљишта у пустиње, појава киселих киша, изумирање
животињских и биљних врста – изазови су с којима се суочава светска популација.

према задатку очувања планете. Поред тога, панчевачка
власт је подржала акцију Планинарско-еколошког клуба
„Соко”, тако да су љубитељи
природе имали могућност да
прошетају Градском шумом и
тако укажу на значај очувања
природе.
Да подсетимо, Дан планете
Земље установљен је 1970. године, а обележава се широм
света од 1992. године, када је
на Конференцији Уједињених
нација о животној средини у
Рио де Жанеиру донет дугорочни Програм за промоцију
одрживог развоја. Обележавање овог значајног празника
подразумева да сваки појединац својим примером, неком
својом акцијом или конкретним делом допринесе очувању
планете Земље.

Градска управа Панчева
обавештава родитеље који су
заинтересовани за коришћење услуга приватних вртића
да је Скупштина града Панчева на седници одржаној
17. марта донела донела Одлуку о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у
предшколској установи чији
је оснивач друго правно или
физичко лице на територији
града Панчева за 2017/2018.
годину.
Овом одлуком је омогућено локалној самоуправи да
са оснивачем приватног вртића потпише меморандум о

сарадњи под условом да
оснивач поседује решење о
верификацији, као и доказ о
упису у регистар Привредног
суда у Панчеву. Надлежни у
панчевачкој управи скрећу
пажњу родитељима, као и
евентуалним оснивачима приватних вртића да је, сходно
наведеној одлуци, основни
услов да Град сноси део трошкова за боравак деце у приватним вртићима да се деца
налазе на листи чекања за
2017/2018. годину у ПУ
„Дечја радост” Панчево или
некој од основних школа у
насељеним местима.

ДОНАЦИЈА ШВАJЦАРСКЕ
ПОЧЕЛА КАМПАЊА „BE NICE – DONIRAJ BAJS!”

Град добија сервис за изнајмљивање бицикала
Удружење грађана „Connecting
People” одржало је 25. априла у
Туристичкој организацији Панчево конференцију за медије на
којој је званично представило
кампању за прикупљање бицикала, под називом „Be Nice – doniraj bajs!”. Идеја је да у Панчеву, једног дана, двоточкаши с
педалама буду основно средство
преласка из тачке А у тачку Б.
Кампања „Be Nice – doniraj
bajs!” траје од 25. априла до 5. јуна и током тог периода наши суграђани имају могућност да својим донацијама у виду старог
бицикла (или дела бицикла) директно помогну покретање „ReBike” зеленог сервиса за изнајмљивање бицикала у Панчеву.
О активностима Организације за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” и самом пројекту говорили су оснивачи „ReBike”
сервиса за изнајмљивање бицикала Дениз Хоти, Никола

Вељковић и Синиша Велић.
Према речима Дениза Хотија,
циљ ове кампање је промоција
концепта урбаног бициклизма
као једноставног, јефтиног,
здравог и еколошки прихватљивог вида градског превоза
у нашем граду, а Никола Вељковић поручио је грађанима да
су неопходни позитиван став и
одговорно понашање да бисмо
живели у еколошки развијеној
средини. Он сматра да је бициклизам будућност превоза у
градовима и да су за то неопходни градски сервиси за де-

љење бицикала, а као примере
је навео Париз, Лондон, Суботицу и друге градове у којима
је развијен овај концепт здравог и друштвено одговорног
превоза.
Према најавама ове организације, планирано је да до 25.
маја тридесет волонтера прикупи око 150 старих бицикала,
како би пројекат „ReBike” сервис до краја године имао тачно
100 бицикала који ће бити на
услузи нашим суграђанима. За
5. јун, када планета прославља
Дан заштите животне средине,

најављена је „Бајс берза” у
Панчеву, на којој ће љубитељи
бициклизма бити у могућности
да виде и купе двоточкаше и
пратећу опрему. Према речима Синише Велића, тог дана
почеће да ради сервис за изнајмљивање бицикала и првих
сат времена вожње биће бесплатно за све заинтересоване.
Организација је урадила
апликацију за мобилне телефоне помоћу које ће љубитељи вожње бицикала бити у
прилици да посете знаменита
културно-историјска места у
нашем граду. Једно од њих је
тзв. Вајфертова рута, која повезује битне локације из живота познатог панчевачког индустријалца Ђорђа Вајферта (његову кућу, пивару и задужбину
– Цркву Св. Ане). У плану је и
израда бициклистичке руте
којом ће бити повезане локације на којима су у Панчеву
снимани филмови.

Енергетска ефикасност
Влада Швајцарске конфедерације поклонила је 8,9 милиона швајцарских франака
за реализацију пројеката
енергетске
ефикасности
школа, вртића и здравствених установа у четири локалне самоуправе у Србији.
Новац ће бити употребљен за
израду документације о
енергетској ефикасности за
осамнаест школа, шест вртића и две здравствене установе, која је неопходна за аплицирање
ка
фондовима
Европске уније. Након израде докумената ове локалне
заједнице биће у могућности
да обезбеде новац за реконструкцију јавних установа,
изолацију самих енергетских
система, али и рехабилитацију и изградњу нове заштите на фасади и замену столарије. У развијеним земљама
енергетска ефикасност је један од приоритета у локалној сарадњи и економском
локалном развоју.

Овом донацијом влада
Швајцарске постала је један
од кључних партнера у области енергетске ефикасности,
али и у области управљања
нашим укупним енергетским
системом. Да подсетимо,
Швајцарска је после Немачке други по величини донатор у Србији у области енергетике и заштите животне
средине.
Надлежни у Министарству
рударства и енергетике позивају све општине и градове
широм Србије да енергетску
ефикасност ставе на врх својих приоритета и да се кадровски опреме на такав начин да имају стручне људе
који могу израдити добре
пројекте. У свим објектима
где су преко буџетског фонда
за енергетску ефикасност дата средства за подршку јединицама локалних самоуправа, уштеда енергије у односу
на ранију потрошњу износи
35–40 процената.

СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА НИС-а УСАГЛАШЕНИ С МЕЂУНАРОДНИМ ISO СТАНДАРДИМА

Компанији НИС уручени цертификати
Представници цертификационог тела „Burеau Veritas”, једног од светских лидера у овој
области, недавно су менаџменту НИС-а уручили цертификате за систем менаџмента
квалитетом (QMS) према стандарду ISO 9001, систем управљања животном средином
(EMS) према стандарду ISO
14001, систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду (OHSAS) према
стандарду OHSAS 18001 и безбедношћу хране – HACCP.
Према речима менаџмента
ове компаније, пет система

менаџмента за које су добијени важни документи обједињено је у јединствени систем –
Интегрисани систем менаџмента (IMS), што омогућава
ефикасније коришћење ресурса, ефективније остваривање
циљева и реализацију процеса. Како истичу у НИС-у, примена и цертификација јединственог IMS-а допринеће не
само јачању конкурентности
компаније већ и остварењу визије компаније – да буде признати лидер у региону по ефикасности пословања и динамици одрживог развоја.

Поводом доделе цертификата, Андреј Шибанов, заменик
генералног директора и директор Функције за организациона
питања НИС-а, изјавио је:
– Цертификати који су нам
данас додељени представљају
велико признање за све запослене у НИС-у, који су активно
допринели да се оствари овакав успех. Такође, ово је и показатељ да се НИС развија у
добром правцу и тим путем
ћемо и наставити. Јединствена
цертификација Интегрисаног
система менаџмента у НИС-у
јесте значајно достигнуће, али

за нас је то тек први корак и у
овој години очекују нас активности како би овај систем био
заокружен у целој НИС групи.
Такође, руско-српском нафтном гиганту је за наредне три
године продужено важење цертификата за систем управљања
енергијом (EnMS) према стандарду ISO 50001.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Животне битке

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас се
стално среће с неким, свесно изабраним или наметнутим, животним борбама.
За неке знамо како су почеле и зашто се боримо, а неке
као да смо наследили и водимо их традиционално, генерацијски их преносећи
даље својој деци.
У коју год животну битку
да смо уплетени, она је за
нас најважнија. Најтеже је
то што се увек боримо против нечега, желећи промену, а да се притом ми ни
најмање не мењамо. Због
тога се битке и не завршавају и не постоји шанса за победу. Само нижемо дане и
године који личе једни на
друге, највише по борби
против ветрењача које се
некако множе што их више
нападамо. А боримо се, и то
свим срцем, јако верујући у
праведност постављеног циља, за који не знамо ни када
га је, ни ко, ни на који начин поставио, али га сматрамо својим, јер представља
остварење идеала и уверења
које смо из неких разлога
прихватили као своје. Боримо се против свега и свачега, немајући притом то нешто боље што би било замена или сматрамо да је недостижно и узалудно или нам
из неког разлога (уверења)
не припада.
Да не буде само лично,
боримо се као добри становници ове планете, против рата, глади, сиромаштва, актуелног режима,

глобалног загревања, наоружавања, рака, сиде, трговине људима, породичног
насиља... и списку нема
краја. Боримо се против
оног што је један дан у години проглашено као важно, као да се осталим данима мање дешавају све катастрофе, страдања, умирања од глади... Сетимо се тог
дана, изјаснимо се као добри и поштени људи, „гласамо” против тих пошасти
човечанства и настављамо
да водимо оне, за нас најважније животне битке.
Једно од првих уверења
која смо усвојили живећи
на овом месту и у ово време
јесте да је цели живот борба.
Боримо се против бола који
нам узрокује болест, повреда или неправда, против
осећаја неспособности због
неподобности, против стида
што смо неми сведоци неког догађаја, против немешања у нечији живот... Боримо се и против мешања у
приватност других, па се радило и о свакодневном насиљу, које нам напада савест било кроз танке зидове,
било кроз новински чланак
или позоришну представу.
Зар није очигледно да поједине борбе против нечега
трају дуже од нас самих, а
ништа није промењено? Колико је гладних нахрањено,
мира успостављено или болесних од рака излечено вишевековном борбом? Очигледно је да увећавамо оно
против чега се боримо. Наше битке треба да буду личне и да их почињемо и завршавамо унутар нас самих.
Требало би да се боримо
свим срцем за мир у нама,
за испуњеност дана тренуцима који се памте. За захвалност на свему што имамо, а примамо здраво за готово, све док то не изгубимо.
Борба за оно што је добро
урађено, а не против погрешака...
Борити се за добро или
против лошег – одлука је,
као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега усана

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Кожа усана је веома нежна и
осетљива, па јој је потребна
посебна нега. Хладноћа, ветар, али и сунце неповољно
утичу на стање осетљиве регије која из коже прелази у
слузокожу. Коришћење балзама и крема за ово подручје даје добре резултате, а
кармини и сјајеви могу додатно исушити усне, поготово ако су из серије дуготрајних кармина. Они додатно
извлаче воду и исушују.
Шминка са усана треба да се
скида кремом или посебним
скидачима за кармин, а никако сапуном, јер то додатно
погоршава стање.
Лош обичај лизања усана
драматично погоршава стање, јер пљувачка, када се
осуши, може јако да надражи усне и појача њихову
осетљивост, што доводи до
пуцања усана, па чак и крварења. Да се то не би дого-

дило, користите квалитетне
балзаме.
Балзам за усне можете и
сами направити, а ево два
одлична рецепта. Хидратантни балзам од меда: помешајте две кашике меда с
пет капи лавандине водице.
Дебео слој намажите на усне
пре спавања. Деловање током ноћи ће опоравити и хидрирати усне. Други балзам
који можете направити сами:
једну кашику бадемовог уља
помешајте с једном кашиком
вазелина и додајте наврх ножа пчелињег воска. Све то
ставите у мању шерпицу, а
њу потом потопите у мало
већу у којој се налази вода.
Загревајте постепено на пари
док се сви састојци не истопе. Напуните кутијицу док су
сви састојци још у течном
стању. Када се охлади, добићете одличан балзам.
Постоји и рецепт за оне који желе пуније усне: помешајте цимет и мало вазелина,
те добро измешајте да добијете глатку масу. Потом нанесите на усне, трљајте и оставите да одстоји неколико минута. Након тога исперите и
ваше усне ће изгледати пуније. Ако сте имали грозницу на
уснама, ожиљак ће брже нестати ако се на њега нанесе
мало соли помешане са дветри капи лимуновог сока.

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СТРУЧНИ СКУП РАДНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ЦИЉ: БОЉА КОМУНИКАЦИЈА
О значају асертивности
Оправдана потреба
за континуираном
едукацијом
„Унапређење вештина комуникације стручних радника у
социјалној заштити” назив је и
тема стручног скупа који је у
четвртак, 20. априла, одржан у
просторијама Градске управе,
уз подршку Коморе социјалне
заштите из Београда.
Циљ ове едукације био је повећање професионалних компетенција запослених у социјалној заштити кроз унапређење вештина комуникације, како
би се обезбедиле квалитетније
услуге корисницима и остварили бољи међуљудски односи у
самом колективу. Скупу је присуствовало 25 стручних радника с подручја јужног Баната – из
центара за социјални рад из Вршца, Алибунара и Панчева, затим из Црвеног крста, Дома
слепих, Дневног боравка „Невен” и других институција.
Психолог Ивана Меновски,
која је била један од предавача
на овом скупу, присутнима је
објаснила технике асертивне
комуникације, која је примењива у раду с корисницима.

Лакшим путем кроз сложене радне задатке
– Данас су у комуникацији
много више заступљене крајности: агресивно или пасивно
комуницирање. Асертивно понашање нам помаже да саслушамо саговорника, као и да
препознамо и контролишемо
своје емоције и понашање у
таквим ситуацијама. То омогућава боље и блискије односе
с другим људима – истакла је
Ивана Меновски.
Остали предавачи – социјални радници, психолози и
педагози – говорили су о мо-

гућностима за успостављање
ко му ни ка циј ских мо сто ва,
пред у сло ви ма за успе шну
комуникацију и рад с такозва ним „те шким” љу ди ма.
Било је речи и о конструктивном решавању конфликата и начинима на које се може превазићи професионални стрес.
– Стално стручно усавршавање професионалаца у области социјалне заштите од изузетне је важности, јер то намећу и захтеви времена у коме

живимо, али и сложеност радних задатака. Ми радимо с корисницима који су у некој невољи, кризи, с којима треба
успоставити однос поверења и
помоћи им да решавају најосетљивије проблеме у вези с
партнерским везама, децом,
породицом – истакла је Нада
Кузмановић Томушиловић,
педагог и организаторка овог
догађаја.
Сви стручни радници који
су присуствовали скупу активно су и учествовали у разговору, износећи своја искуства и
постављајући бројна питања.
Комора социјалне заштите из
Београда категорисала је овај
скуп као едукацију којом се
добијају бодови за обнављање
лиценце. С обзиром на то да
стручни радници у области
социјалне заштите имају обавезу да лиценцу обнављају на
сваких шест година, али и да
осећају потребу за сталним
професионалним усавршавањем, предложено је да се едукације налик овој организују
и чешће.
Како је најавила Нада Кузмановић Томушиловић, планирано је да ове године буде
одржан и скуп чија ће тема
бити комуникација са старим
људима.

ОЦЕЊИВАЧИ АЗУС-а У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

Оправдали поверење
Годину дана након што је Општа болница стекла акредитацију на период од три године,
тим спољашњих оцењивача
Агенције за акредитацију
здравствених установа (АЗУС)
посетио је 10. марта ту установу, како би у оквиру редовне,
законом прописане годишње
посете проверио да ли је Болница задржала континуитет у
примени свих акредитационих стандарда.
Ових дана је из АЗУС-а стигао и званичан извештај, а његов

садржај се могао и наслутити
будући да је и током акредитационе посете заједнички став
свих оцењивача био да су у
многим сегментима однос запослених у Општој болници,
њихов рад и поступци у великој мери усаглашени са захтевима стандарда и критеријума
Агенције.
У извештају АЗУС-а се, између осталог, наводи да су у
установи уложени велики напор и средства за набавку нове
опреме (три ултразвучна апа-

ИЗБОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈИ

Изгласани чланови
Скупштине

Панчевачки Дом здравља био је
у петак, 21. априла, једно од седишта одржавања избора за чланове Скупштине Стоматолошке
коморе Србије (СКС) – струковног, независног удружења стоматолога и легитимног заступника зубара у нашој земљи.
Према речима др Тихомира
Мреновића, начелника Стоматолошке службе у Панчеву,
досадашњим
члановима
Скупштине истекао је четворогодишњи мандат, те су стога
расписани избори за оне стоматологе који ће заменити
своје колеге на тим местима.
– Право да се кандидују имали су стоматолози из државног

Страну
припремила
Драгана

Кожан

и приватног сектора, а право
гласа – сви стоматолози који су
уписани у именик Стоматолошке коморе Србије и који имају лиценцу за самостално обављање делатности. С обзиром
на то да је Панчево највећи
град на територији јужног Баната, с највећим бројем запослених стоматолога, у договору
с директорком Данијелом Ристовски Корниц обезбедили
смо услове да се избори одрже
у нашој установи – појаснио је
Мреновић.
Према прелиминарним резултатима, највећи број гласова у округу добили су др Милан Париповић и др Гордана
Панић из Дома здравља, као и
др Зоран Варга и др Ана Рајин
из приватног сектора, те ће
они највероватније и бити нови чланови Скупштине из јужног Баната.

рата, транспортни респиратор, гасна станица, која је од
изузетног значаја за безбедност пацијената), затим у едукацију кадра, увођење нових
стручних метода и у организацију бољег функционисања
самих одељења, као и да су
обезбеђена значајна средства
за капитално улагање у реновирање Интерног одељења,
које је у вишедеценијском запуштеном стању.
Комисија је на основу прегледа документације, разго-

вора с руководством и вођама тимова, као и на основу
обиласка установе стекла општи утисак да у Општој болници постоји континуитет у
сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената.
„Оно што обећава, јесте чврсто опредељење менаџмента
да истраје у реализацији свих
започетих пројеката с јасном
визијом ове болнице у будућности”, закључује се у званичном извештају Агенције.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Намаз од ротквице

Када пролеће заспе пијаце
јарким бојама, просто пожелите да сваког дана имате нешто свеже на столу.
Могућности за припрему
поврћа су разне, па се немојте плашити да пробате
нешто ново. Сигурно вам
никад не би пало на памет

да од ротквице може да се
направи намаз, али то је само једна у низу могућности.
Рецепт који вам представљамо је једноставан, а невероватно укусан и освежавајућ. Може послужити и
као прилог уз неко месо, на
пример – уз роштиљ.

Састојци: 200 грама немасног крем сира, 50 грама свежег краставца, 100 грама ротквица, кашика влашца, со и бибер.
Припрема: Краставац и ротквице опрати и крупније изрендати. Руком исцедити вишак воде из поврћа, а затим додати крем сир и
влашац, па добро промешати. Зачинити по укусу.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 28. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: вече Бахове музике. Наступиће ученици виолине из
класе професора Војкана Поповића, уз клавирску сарадњу
професорке Тамаре Ракић. Посетиоци ће уживати у минијатурама, партити и концерту Ј. С. Баха.
Петак, 28. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт „Грување за крај сезоне”, на којем ће наступити диџеј Рајд, „Horsman Coyote”, „Исказ”, „Бвана”, „Микри”, Грасхопер и специјални гости.
Субота, 29. април, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова KKN и „E-Play”.
Субота, 29. април, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Недеља, 30. април, 19 сати, сцена Културног центра: завршни
концерт кларинетског мастер-класа др Огњена Поповића.

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉЕНЕ ПРИЧЕ ОТА ХОРВАТА

УМЕТНИЧКА КРЕАЦИЈА НЕ ГОВОРИ
О ВРЕДНОСТИ ДЕЛА
Код аутора је стално
присутна књижевност,
мимо саме књижевности
коју ствара – каже
Вуле Журић
Пише поезију,
прозу, бави се
превођењем...

Књижевност
Петак, 28. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
представљање трилогије књига ауторке Биљане Видовић:
„Окови срца”, „Живот у машти” и „Некад и сад”. О књигама
ће говорити академик Слободан Јарчевић, рецензент, инж.
Мирослава Петровић, издавач и ауторка.
Четвртак, 4. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
представљање књиге „Лов на вукове – поезија и проза” Владимира Висоцког. Учесници програма биће преводилац Миливоје Баћовић и Елена Станисављевић, која ће певати
преводе и оригинале песама.

Представе
Петак, 28. април, 19.30, дворана Културног центра: музичко-сценски приказ „Азбукар” путујућег позоришта „Вандрокаши” из Панчева и Српског државног позоришта из
Темишвара. Режија: Мирослав Жужић. Учествују: Мирослав
Жужић, Марко Аџић и Петар Павлов.

Тематски програм
Субота, 29. април, 13 сати, дворана Културног центра: Фестивал балетских школа Србије.

ГРАН-ПРИ ФИЛМУ БРАНКЕ БЕШЕВИЋ ГАЈИЋ

Дом анђела
Филм „Дом анђела” редитељке Бранке Бешевић Гајић освојио је гран-при на
дванаестом међународном
фестивалу „Златна буклија”
у Великој Плани. Настао је
као завршни мастер-рад редитељке на Факултету драмских уметности у Београду.
„Овим филмом родио се
нови жанр, први форензички трилер на овим просторима, који по својој специфичној тежини превазилази
филм и тиче се неистражене
историје Срба. Документарно-

-истраживачки филм ’Дом
анђела’ бави се вишевековном и шапатом преношеном
загонетком култног немањићког манастира Куманица, који се налази на самој
граници Србије и Црне Горе,
у којем се трага за идентитетом пронађених моштију”,
наводи се у саопштењу.
Филм је реализован уз благослов Епархије милешевске,
а суфинансирао га је Град
Панчево. Награда ће бити
уручена на свечаној додели
28. априла.

избор

МОЈ
МОЈ
Зашто смо (о)стали?
Младен Вуковић, глумац
МУЗИКА: Тренутно слушам
бенд „Snarky Puppy”. То је један озбиљан џез/фанк/фјужн
састав који чини између десет и петнаест чланова. Овај
бенд је добитник двају „Гремија”. Случајно сам налетео
на њих на „Јутјубу” (постоји
видео-снимак целог албума
из студија) и од тада не могу
да се одвојим од њих. Избацили су и нови албум „Culcha
Vulcha”, али се и даље држим
оног пређашњег „We Like It
Here”. Топла препорука за све
оне који цене добру свирку.
КЊИГА: У последње време
сам доста окренут читању
драмских текстова, па бих
можда издвојио драму Мике
Антића „Парастос у белом”,
једну од пет Микиних драма,
за које, доскора, нисам ни
знао да постоје. То је једна од
неколико прича о породици
Вошњак, која му је била инспирација за никад незавршену трилогију. Тренутно
читам „Час анатомије” Данила Киша, озбиљно литерарно сецирање стварности,
људског менталитета и тема
које су данас и те како актуелне. Вероватно ће бити и
вечно актуелне.
ПРЕДСТАВА: Једна од оних
представа које су ми оставиле

највише трага, иако сам је
гледао пре неколико месеци,
јесте „Пожар. Лаунџ/Контраст или Тамо где смо
остали” новосадског Српског народног позоришта, у
режији Мие Кнежевић. Документарна прича о трагедијама у два новосадска
клуба/кафића, у којима је
неколико веома младих људи изгубило животе у пожару. Поставља се питање ко је
одговоран за те пожаре, зашто ниједна институција
није радила свој посао како
треба и зашто су жртве лоше
државне управе (која ни сада није ништа боља) морала
да буду деца. По завршетку
представе гледаћете да ли су
противпожарни апарати око
вас. Али све је то за ваше добро. А ако вам је добро, онда
ништа.

Књига прича „Као Целанови
љубавници” Ота Хорвата, која
је објављена прошле године у издању „Академске књиге”, представљена је у петак, 21. априла, у
читаоници Градске библиотеке. Публици је, осим кроз разговор књижевника Вулета Журића са аутором, књига представљена и кратким филмовима у којима су читане приче из
ње, а све је то дочарано снимцима из природе – кретањем
облака, травом која се њише,
пешчаним динама које разноси ветар... За део слика које су
настајале у глави док је писао
приче, Хорват сматра да су последица његове интеракције
као читаоца с другим књижевним делима.
– Друге су настале као инспирација неког догађаја. Немам утисак да унапред смислим слике. То је вероватно
тај моменат креације и уметничког надахнућа када се из
главе, из неких синопси које се
повежу на нов начин, створи

нека нова слика и падне идеја
да треба да изгледа овако, а не
онако. Тај моменат уметничке
креације не каже да ли је дело
добро или није, него дело само по себи треба да буде центар наше приче – објашњава
аутор.
Хорват каже да не пише рационално и да током писања
„изроне неке ствари којих ниси свестан, које си покупио јер
реагујемо на оно што смо прочитали, на оно што смо доживели и некако желимо и да дамо свој одговор другом аутору,
да ли се слажемо или се не
слажемо, шта нам је било добро код њега, а шта није”.
Ото Хорват је написао седам
збирки песама, пре три године
објавио је роман „Сабо је стао”,

а у последњој књизи се представио причама.
– Мислим да код поезије
имамо више ограничења, која
носимо из разних разлога, него код прозе. Мој је утисак да
је поезија, ма колико се чинила слободном, доста укалупљена и она нам, на известан
начин, не дозвољава да се изразимо. Вероватно имам погрешан утисак, али је он такав
да те поезија, због своје форме, која је обично кратка, тера
да сажимаш. То сажимање може бити јако добро, али може
изоставити неке ствари које би
иначе у прози рекао – каже он.
У дванаест прича које су
својеврстан запис времена и
простора Хорват анализира
савремени тренутак човека и

ситуације у којима се он свакодневно налази.
– У његовим причама вас
осваја језик, ритам. Оно што је
мене посебно привукло, а има
везе и то што се и сам помало
бавим писањем, јесте то да је
код њега стално присутна
књижевност, мимо саме књижевности коју ствара. Она избија на површину, стално се
преплиће, па се негде скрива –
рекао је књижевник Вуле Журић.
Ото Хорват је добитник бројних награда, пише поезију и
прозу и бави се превођењем.
Рођен је у Новом Саду, гимназију је завршио у Сремским
Карловцима, студирао је у Новом Саду, Ерлангену и Берлину, а живи и ради у Фиренци.

ПЕТ ИЗЛОЖБИ У ДВА ДАНА

Границе као немогућност комуникације,
поља као отвореност...
Изложбе „Поља” Наде Денић
и „Границе” Милана Јакшића
отворене су у четвртак, 20.
априла, у Галерији савремене
уметности.
Милан Јакшић се представио акрилима на дасци и заставама, на којима су линије
јарких боја, а Нада Денић је
акрилима на платну дочарала
своје виђење поља. Њихови
радови биће изложени до 4.
маја.
Јањи Беч Нојман, професорки Универзитета у Хамбургу, ово је био трећи пут да
отвара изложбу ово двоје панчевачких уметника. Први пут
је то било пре деветнаест година у Дармштату у Немачкој,
када је, поред ње, говорила и
лекарка Инге Ландцетел, лекарка из тог места, рођена
1933. године у Великом Бечкереку (Зрењанин). И тада су
границе биле тема слика Милана Јакшића, а Нада Денић
се представила „Острвима”.
Јања Беч Нојман је, између
осталог, поделила с присутнима шта је докторка Ландцетел

тада рекла: „Границе су важне, оне нас штите. Оне су заштита, оне су сигурност. Али
могу да буду и затварање, изолација, немогућност комуникације, сусрета, говора, изложби... А острва су дивна. Могу
да буду самоћа, тишина, медитација, али ако су изолованост – изолованост није живот, од брака, па до државе”.
Професорка Нојман је додала
да је „Поља” асоцирају на Вој-

водину, равницу, Милана Коњовића, велико небо, велико
сунце, плодност земље која
храни... Да су поља отвореност, за разлику од острва, која су изолованост.
Истог дана, у Галерији Милорада Бате Михаиловића,
отворене су још две изложбе.
Татјана Ратковић Боснић из
Бањалуке представила се изложбом графика „Облици” у
техникама линолегуре, бакро-

писа, линореза. Владислава
Крстић из Београда изложила
је скулптуре, рељефе и цртеже, а поставку је назвала „Мислиоци”. Ове изложбе ће бити
отворене до 28. априла.
– Заједничко овим двема
ауторкама је то што се обе баве интроспекцијом. У свом
опису, када су поднеле пријаве на конкурс за изложбу, обе
су подвукле да сваки аутор који се бави уметношћу почиње
кроз интроспекцију, то јест
кроз себе, и размишља прво
шта је оно што га мучи, а онда
се та цела прича шири даље и
прелази у неке друге језике уз
помоћ медија којима се бави –
рекла је Ивана Маркез Филиповић, уредница програма визуелних уметности у Галерији
савремене уметности.
Дан раније, у среду, 19.
априла, у галерији Градске библиотеке отворена је изложба
пастела Споменке Петровић,
њена седма самостална, која
се може погледати до 10. маја,
а до сада је излагала на бројним колективним.

БИОГРАФСКА КЊИГА О НОВОСАДСКОЈ ГРУПИ

Огледала Луне
„Огледала Луне”, биографска
књига посвећена новосадској
новоталасној групи која је
стварала почетком осамдесетих, представљена је у петак,
21. априла, у Галерији савремене уметности, а учесници
књижевне вечери били су аутори – Горан Тарлаћ, Саша Ракезић и Предраг Поповић.
Чланови групе „Луна” одржали су петнаест концерата и
објавили само један албум,
„Нестварне ствари”, који данас на аукцијским сајтовима
достиже рекордне цене. У
књизи се налазе разговори са
члановима бенда Слободаном

Тишмом (оснивач групе), Зораном Булатовићем Балетом,
Иваном Фецеом Фирчијем и
Јасмином Митрушић Мином,
фотографије, белешке и илустрације, као и сведочанства
двадесетак сарадника и пријатеља овог бенда.
Издавач књиге је удружење
грађана „Друштво љубитеља
популарне културе”.

Страну припремила

Милица
Манић
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КАКО ФУНКЦИОНИШУ СЕОСКЕ СКУПШТИНЕ

УГЛАВНОМ РЕТКО И ЈЕДНОГЛАСНО
Опозиционо деловање
тек у траговима
И док је ових дана у највишем
дому Републике Србије – Народној скупштини, на разне
начине, изузетно живо, занимљиво је видети шта се у последње време догађа у најнижим инстанцама власти – скупштинама месних заједница.
Већ на почетку треба напоменути да оне одавно немају
онолики значај, пре свега због
тога што располажу с неупоредиво мање новца него некад. С
друге стране, резултати последњих избора су такви да
опозиције има само у траговима, па самим тим изостају и
озбиљније дебате.
Места с монолитним скупштинским саставом су Омољица, Иваново, Брестовац и
Долово, где све столице чврсто
држе чланови СНС-а. Седнице
се углавном одржавају у законском року од два месеца, а
присуство представника грађана је мање-више редовно.
То је посебно изражено у
Брестовцу, где су састанци нешто учесталији, a готово увек
попуњено је свих девет места.
Слично је и у Качареву, где
постоје два члана који нису
изабрани на Вучићевој листи,

Месне скупштине све чешће празне
али и они углавном гласају у
складу са закључцима владајуће већине. Једино место у
којем након протеклих избора
напредњаци нису били на власти, јесте Старчево, али то се
променило са уласком већине
припадника владајућег покрета у СНС. Сада се одлуке
углавном доносе акламативно, седнице се одржавају понекад и двапут месечно, а

присутност је израженија зими, јер с лепим временом они
који се баве пољопривредом
понекад изостану.
Јабучани се састају најмање
једном у тридесет дана, када
их најчешће буде дванаесторо
од укупно петнаесторо (двојица су поднела оставке). Притом, један члан ретко долази,
а остали, па и двојица из опозиције, гласају једногласно.

Када је реч о другачијим
ставовима, најчешће се могу
срести у два села.
Од девет места у глогоњској
месној скупштини, СНС има
шест, а опозиција, то јест група грађана „За наш Глогоњ” –
три. Они гласају у зависности
од процене да ли је нешто у
интересу села или не, па често
буду и против.
И у Новом Селу функционише троје опозиционара у односу
на дванаест чланова. Има тема
око којих су сагласни и једни и
други, али догоди се и изношење другачијих ставова. Тако је
било недавно, када је требало
да месна скупштина донесе одлуку о томе да ли да Бриџ клуб
БНС напусти просторије које је
делио с локалним удружењем
пензионера. Власт је мислила
да треба спојити сличне категорије и да бриџисти пређу код
шахиста. Насупрот томе, опозиција је била на становишту да то
није добра идеја, будући да су
као прволигаши Србије у тој
креативној мисаоној игри понос и дика села, па их не треба
померати из простора у који су
и сами улагали.
Иако је све мање таквих размена мишљења, претходна прича је какав-такав доказ да се мрва „парламентаризма” још увек
може наћи у понеком селу.

УСКРШЊИ ОБИЧАЈИ У ДОЛОВУ

Малишани негују традицију
Доловци, између осталих уобичајених ускршњих дешавања, негују и неке својствене само њима. Наjпре је на сам дан
Ускрса у поподневним сатима
у порти Велике цркве трећи
пут уприличен избор за најтврђе ускршње јаје, који је организовао одбор поменутог храма
са свештеником Бојаном Гавриловићем на челу, уз помоћ
већих и мањих спонзора.
Том приликом је преко двеста малишана зашаренило поменуто место, у чему су им помогли и чланови КУД-а „Банатски вез” својим учешћем у
културно-уметничком програму, у којем су наступили млади певачи из недавно формираног мешовитог сеоског црквеног хора „Свети Александар Невски”. Након тога уследио је и такмичарски део за
најтврђе ускршње јаје, а побе-

дио је десетогодишњи Никола
Чалић из Панчева, испред Доловаца Душице Недељков и
Михајла Марковића. Сви они
награђени су пехарима, а мајице су припале свим учесницима.
У понедељак, 17. априла, на
други дан Ускрса, Доловци су

приредили сада већ традиционалну, може се рећи вишевековну заједничку литију из
своја три православна храма –
Велике, Мале и Румунске цркве. Упечатљив је био призор
када су се све те групе верника, долазећи из различитих
праваца, спојиле у једну.

Ускршња догађања у Долову
завршавају се другог понедељка након највећег хришћанског празника, на Побусани
понедељак, обичајем који носи назив „другање”. Наиме,
тог дана у централној доловачкој долини одвија се спонтано окупљање малишана, који се на симболичан начин
друже, туцањем фарбаним јајима и љубљењем кроз венчиће од цвећа. Тако је било и ове
године 24. априла, када су малишани носили корпице с
фарбаним јајима и исплетене
венчиће од цвећа. Чим би изабрали друга или другарицу с
којима би се другали, они би
се најпре пољубили кроз венчић, затим би се окренули око
себе, још једном пољубили
кроз венчић и разменили фарбана јаја.
Н. Р.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Након
што је Скупштина МЗ уложила жалбу на квалитет асфалта у Улици Моше Пијаде,
представници ЈП Дирекције
за изградњу и уређење Панчева изашли су на терен како
би сагледали фактичко стање. Организациони одбор за
обележавање триста година
од настанка села одржао је
први састанак. Тим поводом
у припреми је публикација, а
на платоу у центру села биће
посађено цвеће у облику
броја триста.
Банатско Ново Село: Дом културе и Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” у суботу,
22. априла, приредили су изложбу уметнички обрађених
ускршњих јаја. Вокални и инструментални солисти Дома
културе учествоваће у суботу,
29. априла, у квалификацијама за Дечји фестивал Румуна
Војводине у Овчи.
Долово: У току је реновирање амбуланте, због чега се
па ци јен ти ле че у Ме сној
заједници. Дечја представа
за млађе основце одржана
је у петак, 21. априла, у Дому културе. Традиционалан
обичај под називом „другање” приређен је у понедељак, 24. априла.
Глогоњ: Следеће недеље биће
окончани радови на капели,
а очекује се скорашњи наставак уређења спољашњег дела
тог објекта. Фолклорна секција припрема се за предстојећу зонску смотру, која ће
бити одржана 7. маја.
Иваново: Фудбалери „Стреле” победили су у последњем
колу у Црепају. Очекује се
уређење пута кроз шуму до
плаже на Дунаву и Насипске
улице. Удружење музичара
„Балкан” ускоро започиње
активности у просторијама
Дома културе.

Јабука: „Други пролећни ручак” биће организован у недељу, 30. априла, на летњој
позорници поред школе, од 8
сати, када ће бројни кулинари и удружења распалити ватре испод котлића, а те специјалитете грађани ће моћи
бесплатно да дегустирају после 13 сати. Људи из предузећа ШИК и „Воде Војводине”
показали су добру вољу да помогну око уређења пута од
центра села до плаже „скела”,
у дужини од три километра.
Качарево: Постављена је ризла на летњем атарском путу
који иде од Улице 4. октобра
ка језеру. Сат дечје сатире
Александра Чотрића биће
одржан у четвртак, 27. априла, у Дому омладине.
Омољица: „Доситејеви дани”
померени су због лошег времена за једну недељу, када ће бити одржани карневал, спорт-

ска такмичења, „Дан толеранције”... Свечана академија поводом дана школе уприличена
је у четвртак, 27. априла, у великој сали Дома културе.
Старчево: Ускршњи концерт
духовне и класичне музике,
на којем су наступили соло
певачи из београдских музичких школа „Станковић” и
„Мокрањац”, одржан је у петак, 21. априла, у Римокатоличкој цркви Светог Маурицијуса. Старији извиђачи из
ОИ „Надел” преко викенда
су били у Белој Цркви на
ноћном оријентационом вишебоју, између 21 и 3 ујутро,
и освојили пето место.

ИЗЛОЖБА У НОВОМ СЕЛУ

Ускршње рукотворине

ОМОЉИЧКО УДРУЖЕЊЕ ОБРАЋА СЕ ГРАЂАНИМА

„Сунцокрет” тражи простор за младе
Удружење грађана „Сунцокрет” из Омољице позива све
суграђане (или институције)
који имају кућу, викендицу или
локал у Омољици, по могућству
на главном путу, а желели би да
тај простор уступе на коришћење овој младоj организацији.
Њени вредни чланови већ су
обезбедили средства за реновирање и опремање објекта који

би служио као центар одржавања свих манифестација за младе, али исто тако и као инфотачка за предах и упознавање са
селом многобројних бициклиста на стази „Евро-вело 6”.
Сања Деспотовић, председница тог удружења, верује да
постоји такво место у Омољици.
– Потребан нам је неки неискоришћен објекат који би-

смо реновирали и одржавали.
Надамо се да ће неко сагледати значај ове акције, која може да оживи Омољицу и да
омогући младима и деци још
квалитетније одрастање. Желимо да новац добијен од разних институција уложимо у
нашу локалну заједницу. Сматрали смо да је највећи проблем наћи финансије за рено-

вирање и опремање неког простора, али је изгледа још већа
мука пронаћи адекватно место за то – истиче Деспотовићева.
Уколико неко жели и може
да помогне овом удружењу,
треба да се јави се на имејл
suncokret.omoljica@gmail.com
или на број телефона 066/97406-43.

УДРУЖЕЊЕ ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА ПОНОВО АКТИВНО

У јуну велики фестивал хармонике у Иванову
Позив старим
и новим члановима
Удружење естрадних уметника „Балкан”, које постоји тринаест година, након избора
Марка Гурана, директора ива-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

новачког Дома културе, за
председника, има неупоредиво амбициозније планове него
до сада. Пре свега, поменута
културна установа биће седиште наведене организације, а
прва жеља је да се привуку нови чланови. Поред редовних
активности, попут издавања
лиценци, има и других идеја.
– Намера нам је да у јуну
направимо један велики међународни фестивал квалитетних хармоникаша. Написан је пројекат и већ прегова-

рамо са извођачима из четири
државе – Румуније, Босне и
Херцеговине, Хрватске и, наравно, Србије. У жирију ће
место заузети велики уметни-

ци из света једног од најпопуларнијих инструмената на
овим просторима. Када је реч
о томе, жеља нам је и да започнемо школовање свих заинтересованих младих талентованих хармоникаша. Надам
се да ћемо за све то у наредном периоду успети да прикупимо довољно новца – најавио је Гуран.
За почетак, сви стари чланови,
као и они нови, могу се о свему
информисати путем контакт-телефона 064/180-42-08.

Поводом ускршњих празника, у Дому културе у Новом
Селу у суботу, 22. априла,
отворена је веома занимљива
и креативна изложба. На њој
је приказано двеста четрдесет вешто осликаних јаја, од
којих се за нека може рећи
да су права уметничка дела.
Међу осамнаест излагача
нежнијег пола нашао се и један представник мушког рода, а реч је о Сорину Бољанцу, директору Дома културе,

који је направио преко тридесет рукотворина.
Поред поменуте установе,
у организацији догађаја
учествoвало је Удружење жена „Новосељанке/Boboacele”,
а присуствовало је много гостију, међу којима и представници Генералног конзулата Румуније из Вршца.
Свима њима се у име Града Панчева обратио Немања
Ротар, а саму изложбу отворио је Сорин Бољанац.
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Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОДИШЊИЦА РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

СВИМА ПОМАЖУ, ОДГОВАРАЈУ
НА СВАКО ПИТАЊЕ
ЦЕРЕМОНИЈА НА СПОМЕНИКУ СТРАТИШТЕ

Не заборавити
страдање Јевреја
Јеврејска општина Панчево
обележила је 24. априла Јом
хашоу, Дан сећања на жртве
Холокауста и херојство. Њени представници су тог дана
положили венце и цвеће на
споменик Стратиште, где су
нацисти током Другог светског рата стрељали велики
број Јевреја и других становника Панчева.
То је дан када се у Израелу и широм света евоцирају
успомене на почетак јеврејског устанка против нациста
у варшавском гету 1943. године.
Борба против немачких
војника трајала је 27 дана, а
када су они, због тога што су
били вишеструко јачи, победили устанике, у знак одмазде су срушили и спалили
гето и интензивирали транспорте Јевреја у концентрационе логоре.
У тим фашистичким местима за убијање невиних до
краја Другог светског рата
животе је изгубило шест милиона Јевреја, због чега се
Холокауст сматра за најтежи период у историји тог
народа.

У Израелу се Јом хашоа
обележава од 1959. године.
Централна манифестација
се одржава у Јерусалиму и
тада се националне заставе
спуштају на пола копља.
Председник и премијер Израела читају пригодне говоре,
они који су преживели Други
светски рат пале шест свећа
које симболишу шест милиона страдалих Јевреја, а врховни рабин чита молитву
за њих.
Сличне манифестације се
одржавају и у школама, војним базама и другим јавним
институцијама. Тог дана се
затварају сва места за забаву, а на телевизијским и радио станицама емитују се
само пригодни програми.
Два пута дневно се укључују
сирене, када сви обустављају започете активности и
одају пошту жртвама Холокауста.
Да би се сачувала успомена на то време зла и страдања у јеврејској историји и да
се оно више никада не би
поновило, Јом хашоа се обележава под геслом: „Никада
више”.

IN ME MO RI AM

Виолета
Блага
Виолета Блага, рођена Костић,
урбана девојка, даркерка, сликарка, песникиња, није пропуштала ни рок концерте ни књижевне вечери. Студирала је класичну филологију. Стекла висок
ниво знања италијанског језика.
Била је један од оснивача и
члан Удружењa књижевника и књижевних преводилаца
Панчевa и председник Градског одбора Покрета Двери.
Велики је дар од Бога када имаш снаге да се бавиш
свим стварима које те занимају, да у томе уживаш, а од
тога некако живиш. Виолета је у сопственој радњи израђивала накит од полудрагог камења, организовала је све
активности Мото-клуба „Помпоне”, као и мото-сусрете с
туристичким, спортским и културним програмима. Као
хонорарни сарадник у информативном програму ТВ
Панчева, поред праћења културних дешавања, преводила је италијанске емисије из области туризма, екологије,
културе и образовања и припремала за емитовање. Неколико година је била пи-ар менаџер и уредник књижевног
програма у Дому омладине, секретарица и кореспондент
за италијански језик у једној италијанској фирми, а радила је на пословима симултаног превода приликом
монтажа и демонтажа индустријских машина.
Велики борац за традиционалне вредности, Виолета
је била члан редакције часописа „Квартал”. Објавила је
две збирке поезије – „Одобрен тов свиња” и „Вертикална мисао”. Била је уредник издања сабраних песама Зорана Душковића „Затим све ишчезава” и сабраних текстова Зорана Душковића „Шта сањам и шта ми се догађа”
(два издања).
Поред своје породице, која јој је била на првом месту,
и Светоуспенског храма, где се редовно молила, у последњих неколико година била је окупирана ангажовањем у Покрету Двери, који је заступао све оно за шта се
она залагала – за очување своје православне вере и традиције, за очување породице као институције, за помоћ
многодетним породицама, за српски језик и ћирилицу,
за здрав живот у своме граду, за културу. Искрено је веровала да својом политичком активношћу може помоћи младим генерацијама.
На Велики петак јој је позлило, на Васкрс је сазнала
да јој је крај близу. Уз топлину Радета и Андреја, уз брижне погледе маме и сестре, напустила нас је достојанствено и тихо, у прву суботу по Васкрсу 2017. године.
На испраћају, тешким корацима пратила ју је тужна
и још изненађена породица и уз њу безмало хиљаду
уплаканих пријатеља, сарадника, „саратника” у многим
биткама које је водила.
Нећемо више сретати Виолету Благу, радозналог и
топлог погледа, замишљену, са шашавим фризурама и
необичним шеширима.
Виолета, мила другарице, вечна ти слава и хвала.
Вера Царина

Највише грађана се
интересује за вађење
докумената
о наоружању, личних
карата, пасоша
и уверења
о држављанству
Има и оних који
су долазили да би
пријавили неко
кривично дело или
изнели неку сугестију
Отварање канцеларије Полицијске управе Панчево у центру града (Војводе Радомира
Путника 14) било је пун погодак. За годину дана, колико је
прошло откако је она почела
да ради захваљујући иницијативи начелника панчевачке
полиције Николе Поповца,
представницима ПУ у њој
обратило се 520 грађана.
Највећи допринос у отварању ове канцеларије, засад једине у Србији, имала је градска власт, која је уступила полицији локал у центру града.
– Неки су се јављали телефоном, а неки су долазили.
Ми смо најзадовољнији због
тога што нам се нису обраћали
само Панчевци, већ и становници осталих места у Јужнобанатском округу. Преко 50
одсто њихових питања тицало
се легализације обичног и трофејног оружја, као и вађења
личних карата и уверења о држављанству. Двојица наших

колега и једна колегиница, који су сваког радног дана овде
од 8 до 15 сати, одговарају и
на друга питања грађана и
труде се да изађу у сусрет свакоме ко има неку недоумицу
или проблем, или жели да
пријави нешто полицији. Уколико се евентуално деси да
они не могу да одговоре на неко питање, одмах контактирају с другима у Полицијској
управи и траже њихову помоћ
– изјавио је Јовица Антонић,
портпарол панчевачке полиције.
Он је нагласио да нико од
грађана који су у протеклих

годину дана тражили помоћ у
канцеларији није отишао незадовољан.
Антонић је додао да су
представници полиције који
раде у канцеларији интервенисали и када су им се обраћали грађани који нису добили
одговор након што су тражили
помоћ инспекцијских служби.
У таквим случајевима представници полиције су контактирали са инспекторима.
Дежурнима у полицијској
канцеларији у центру града јављају се и они који имају неке
сугестије. Тако им се недавно
обратила једна суграђанка са

иницијативом да се направи
кружни ток код „Авив парка”.
Било је и случајева насиља у
породици у којима оштећени
нису знали има ли елемената
кривичног дела, па су се јављали с молбама за помоћ и
тражили разјашњење.
– Хтео бих да истакнем да
смо задовољни досадашњим
радом ове канцеларије и зато
што смо у њој добијали неке
податке од грађана који су од
значаја за нашу службу, а њима је одговарано на сва питања и ни су има ли ни јед ну
примедбу – додао је Јовица
Антонић.

ГОДИНУ ДАНА ОД АКЦИЈА „СКЕНЕР” И „СКЕНЕР 2”

Ухапшено 95 особа, само једна пресуда
После годину дана, колико је
прошло од полицијских акција
„Скенер” и „Скенер 2”, у којима
је широм Србије ухапшено 95
особа због проневера, превара,
злоупотреба службеног положаја и других коруптивних
кривичних дела, подигнуто је
само осам оптужница, а осуђена је једна особа. У свим другим
случајевима истраге су и даље у
току – наводи се у истраживању
КРИК-а, Мреже за истраживање корупције и криминала.
– Показаћемо да се корупција у овој земљи не исплати и
да ће они који се упусте у њу
морати да сносе одговорност –
изјавио је прошле године након „Скенера” и „Скенера 2”
Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова.
Међутим, засад је осуђен само један судија из Чачка, коме
је изречена двогодишња казна
затвора и петогодишња забрана рада у правосуђу. Та пресуда је засад само првостепена.
Подсећамо, међу ухапшенима у тим акцијама било је и
осам лица из Панчева.

По налогу Вишег јавног тужи ла штва у на шем гра ду,
најпре су 18. марта приведени Г. М. из Качарева, рођен
1975. године, као и Л. М. и И.
У., запослени у катастру у
Панчеву.
МУП је објавио да су они
лишени слободе због постојања основа сумње да су сачињавали лажну документацију и
да су на тај начин омогућили

Г. М. да упише у евиденцији
панчевачког катастра право
својине на државном пољопривредном земљишту површине 110 хектара на територији Качарева.
Због тога то земљиште није
издато на лицитацији, а сумња
се, како је писало у кривичној
пријави, да је Г. М. противправно стекао новчану корист
од 5.203.330 динара.

Сумње у махинације с продајом непокретности на основу лажних уговора разлог су
због којег је у полицијској акцији „Скенер” у Панчеву ухапшено још шест лица. Како је
образложила полиција, они су
довели у заблуду грађане који
су пазарили некретнине, јер су
веровали да су их купили од
правих власника. На тај начин
су осумњичени у овом случају
стекли противзакониту новчану корист од око 7.500.000 динара.
У Панчеву има још оних који су под истрагом, а лишени
су слободе у акцији „Скенер
2”. Један од ухапшених је
осумњичен да је ненаменски
потрошио готово 17.720.000
динара, колико је његова фирма добила из државног буџета
на основу једног његовог пројекта.
Другоме је у кривичној пријави стављено на терет да није
вршио контролу трошења тог
новца и да није, када је приметио да се он користи ненаменски, раскинуо уговор.

ЗАХТЕВ ВЛАДИ СРБИЈЕ

Повећати полицијске и војничке дневнице
Синдикат запослених полиције обратио се ових дана Министарству унутрашњих послова
и Влади Србије са захтевом да
се дневнице полицајцима и
војницима врате на ранији ниво, пре ступања на снагу важеће уредбе на основу које су оне
осетно смањене.
Дневнице за припаднике
полиције и војске сада износе
150 динара.
У писму Синдиката запослених полиције истиче се да се
тим новцем не може купити

ниједан оброк, упркос томе
што војна и полицијска дежурства често трају и дуже од
осмочасовног радног времена.
„Наводимо да полицајци
приликом обезбеђивања јавних
скупова ризикују своје животе
да би заштитили сваког грађанина. Они проводе под опремом и по дванаест сати, прате
новац, возове, извршавају разне асистенције, спроводе осуђена лица. Због тога сматрамо
да би одлука о враћању дневница на ранији ниво унапредила

рад у МУП-у и Министарству
одбране и додатно стимулисала полицајце и војнике да још
професионалније извршавају
своје задатке”, пише у саопштењу Синдиката запослених у полицији.
Подсећамо, износ службених дневница од 150 динара
прописан је свим државним
службеницима почетком октобра 2015. године. Таква одлука
је донета на основу уредбе Владе Србије, а пре тога дневнице
су износиле 2.556 динара.

Бивша министарка државне
управе и локалне самоуправе
Кори Удовички изјавила је тада да је циљ смањења дневница штедња, спречавање злоупотреба и рационално понашање свих који раде у систему
државне управе.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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АКЦИЈА ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УЧИЛИ НАЈМЛАЂЕ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА

„Живот после живота”
Кејт Аткинсон

Дечаци и девојчице
из панчевачких
вртића слушали
о опасностима које их
вребају од педофила
и криминалаца

Урсула Тод од најранијег
детињства има чудна привиђења узнемирујућих будућих догађаја који се мешају с прошлошћу и садашњошћу.
Роман нас води на незаборавно путовање од енглеске средње класе у првој
половини XX века, преко
Првог светског рата у ушушканом селу надомак Лондона и необичног приказа
Немачке уочи Другог светског рата из угла просечне
минхенске породице, до
страхота за време нацистичког бомбардовања британске престонице... Јунакиња Урсула Тод покушава
да схвати све што се дешава
око ње, активно учествује у
свему и трага за начинима
да промени своју судбину,
судбину своје породице, зе-

Међу жртвама овог
вида криминала у
прошлој години било
и малолетника
„Ако си сам у кући, немој да
отвараш врата непознатом.”
„Уколико те неки непознати
човек позове на улици у свој
аутомобил, немој да уђеш.”
„Никада не узимај поклоне од
непознате особе.” „Не дописуј
се с непознатим особама преко интернета, слободно питај
за савет одрасле.”
Ова упозорења само су део
онога што су 24. и 25. априла
могла да чују деца из пет панчевачких вртића и једне
основне школе на другом Дечјем сајму превенције трговине
људима, који је одржан у вртићу „Петар Пан”.
Ову акцију спровели су акти ви сти Те рен ске је ди ни це
панчевачког Црвеног крста,
а подржали су је Предшколска установа „Дечја радост”
и ло кал ни Ко ор ди на ци о ни
тим за борбу против трговине људима.
Дечаци и девојчице имали
су прилику да кроз игру, цртане јунаке и сликовнице науче
да, нажалост, у свету коме живимо, има злих и психички

болесних људи који су спремни да злоупотребе и искористе
њихову доброту, поверење и
наивност.
Сава Веселиновић, активиста Теренске јединице Црвеног
крста и координатор Организационог тима Дечјег сајма
превенције трговине људима,
изјавио је да је повод за организацију те манифестације
била жеља да се деци кроз забаву и игру приближи та тема.
– Тај метод се показао као
веома добар јер деци о трговини људима говоре вршњачки
едукатори. Они се максимално труде да им све објасне на

лак и разумљив начин, а када
се све заврши, деци деле симболичне награде за њихов труд.
Покушаћемо да 18. октобра,
на Међународни дан борбе
против трговине људима, организујемо још један овакав
сајам и да укључимо у нашу
активност децу и из других вртића у граду – истакао је Веселиновић.
Он је најавио да ће Теренска јединица Црвеног крста
организовати семинаре о трго ви ни љу ди ма ко ји ма ће
присуствовати васпитачи из
дечјих вртића у граду и родитељи.

На територији Србије прошле
године идентификовано је 55
жртава трговине људима, или 37
одсто више него у 2015. години.
Међу њима је била двадесет
једна малолетна особа, а већину су чиниле девојчице. Полиција је прекинула трговину
људима десет пута, од чега у
осам случајева у самом почетку, у фази врбовања, а два пута током пребацивања жртава
у друге земље.
Основано се сумња да је ово
само врх леденог брега и да је
број жртава трговине људима
много већи од оног којим се
барата.
М. Глигорић

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Застрашивање носилаца судске власти
Високи савет судства оштро
је осудио извештавање ТВ
Панчева поводом серије текстова и прилога које је та локална кућа емитовала у свом
програму и на сајту од 11. до
13. априла. Реч је о прилозима „Политичка пресуда Станке Симоновић”, „Да ли је
председница Вишег суда искористила положај у приватне сврхе?” и „Вештине напредовања председнице Вишег
суда у Панчеву”.
То представља, навео је ВСС
у саопштењу, „непримерено,

непрофесионално, неетичко, а
пре свега противзаконито извештавање ТВ Панчевa, засновано на недозвољеном коментарисању судских поступака и
одлука, изношењу неоснованих оптужби и гласина, објављивању личних и породичних прилика и неовлашћеном
објављивању
фотографија
чланова породице судије
Станке Симоновић, извршен
је противуставни напад на самосталност и независност судства, као и застрашивањe носилаца судске власти”.

Високи савет судства позвао је ТВ Панчево да обустави „хајку” на председницу
Вишег суда у Панчеву.
„Грубим нарушавањем самосталности и независности
судија као највиших уставних
гаранција директно је нападнут уставни поредак Републике Србије и извршено
ометање правде као кривично дело прописано Кривичним закоником Републике
Србије”, наводи се у прошлонедељном саопштењу Високог савета судства.

Судија Вишег суда у Панчеву Станка Симоновић укинула је две првостепене пресуде Основног суда у Вршцу
против новинара Стефана
Цветковића и наредила поновно суђење. Овај новинар
из Беле Цркве је у вршачком
суду проглашен кривим по
тужбама високих функционера Српске напредне странке и
изречена му је казна од две
године и три месеца затвора
и новчана казна од 2,1 милион динара.
М. Д.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ПОДСЕЋА СИРОМАШНЕ

Пријавите се за бесплатну струју
„Електропривреда
Србије”
апеловала је на све сиромашне
да се пријаве центрима за социјални рад како би им било
омогућено да не плаћају одређену количину гаса и струје.
У прошлој години ову повластицу је користило 65.000
социјално угрожених домаћинстава, иако је на основу
новца који је из буџета издвојен за ту намену било предвиђено да их буде 85.000.
Због тога је, према проценама ЕПС-а, много оних који се
због немаштине дивље прикључују на струјну мрежу и
ризикују да због тога заврше
на суду.
Као последица тога дешавају се трагедије, као што је она
која се недавно догодила у једном селу поред Алексинца када су жена и њен син погинули
од удара струје. Они су страдали зато што, због тешке материјалне ситуације, нису имали
новца да плаћају струју, па су
се нестручно прикључили на
електричну мрежу.
„Тај трагичан догађај је на
најстрашнији начин показао
колико је опасно неовлашћено прикључивање и коришће-

ње електричне енергије. Подсећамо све социјално угрожене грађане да имају могућност
да бесплатно добију одређену
количину струје и гаса на основу Уредбе о енергетски угроженом купцу коју је донела Влада

пише да сиромашне породице, у зависности од броја чланова у домаћинству, укупног
месечног прихода и имовинског стања, имају право на
бесплатну месечну потрошњу
од 120 до 250 киловата струје

Србије. Потребно је само да се
претходно пријаве служби социјалне заштите у местима
где живе”, пише у саопштењу
Електропривреде Србије.
Подсећамо, у Уредби о
енергетски заштићеном купцу

и 35–75 кубних метара гаса.
Услов за стицање статуса
енергетски заштићеног купца
је
месечни
приход
до
13.595,68 динара за једночлано домаћинство, 19.795 динара за двочлано и трочлано,

25.990,25 динара за четворочлано и 32.684 динара за домаћинства са шест и више
чланова.
Самци којима се призна
статус заштићеног купца имају право на 120 киловата бесплатне струје месечно. Двочлана и трочлана домаћинства могу да потроше 160 киловата, а породицама које
имају од четири до пет чланова следује 200 киловата месечно. Највећу повластицу односно право да потроше 250
киловата без икакве накнаде
имају шесточлана домаћинства.
Могући разлог за то што се
мали број сиромашних јавио
за олакшице у потрошњи
енергије јесте недовољна информисаност о томе ко може
остварити то право. Осим тога, право на бесплатну струју
не признаје се онима који се
греју на тај енергент, а таквих
је у Србији много.
Проблем је и обиље докумената које би најпре требало
добити у разним општинским
и градским службама да би се
конкурисало за ову привилегију.
М. Г.

мље, па и читаве Европе за
случај да заиста више пута
проживљава исти живот.
Њени покушаји често се завршавају неуспесима или
доводе до других недаћа,
које би биле избегнуте да
није покушавала да промени оно што је неминовно.

Два читаоца који до среде, 3. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли
верујете у живот после живота?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Живот после живота” Кејт Аткинсон. 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

„Поново своја” Норе Робертс
Нови живот. Нови дом. Али
може ли се икада побећи од
прошлости?
Шелби Померој је скрхана када јој муж погине у
необичној несрећи, а његова
смрт открива ужасну истину
– Ричард је био лажов и преварант. Шелби остаје сама с
последицама: огромним дугом и све јачим доказима да
ју је бивши муж издао на
сваком плану.
Сломљеног срца, али непоколебљива, Шелби је одлучна да реши проблеме, макар због своје преслатке
кћеркице Кали. Враћа се кући у Тенеси, породици за коју је мислила да ју је заувек
изгубила, и открива нови
осећај снаге и слободе, али и
наде, у згодном обличју Грифина Лота, честитог мушкарца који не би могао да је
слаже све и да покуша.

Ипак, нису сви одушевљени што опет виде Шелби у
граду. А када се трагови запањујућег насилног чина доведу у везу с Ричардовим мутним радњама, постаје јасно
да није сигурна од њега, чак
ни мртвог. Пошто јој је живот
у опасности, Шелби мора да
се суочи с лажима прошлости – или ће све изгубити.

Два читаоца који до среде, 3. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како ’остати свој’?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Поново своја” Норе Робертс. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Заводничка кампања
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта за вас
представља завођење. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Опасне везе” Пјера Шодерлоа де Лакроа за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Исто што и предизборна
кампања. Кад схватиш, касно је.” 064/2047...
„Свашта: завођење реда и
мира, завођење демократије, тираније, завођење разноразних намета и расписа
– само зависи у ком периоду
живиш.” 064/1792...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање шта мисле о реинтерпретацији класика. Они
ће освојити по један примерак књиге „Име ми је Шајлок” Хауарда Џејкобсона.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Хм... не знам још шта да
мислим, нисам се досад сусрела с реинтерпретираним
класиком. Можете ли ми
помоћи да стекнем мишљење о томе?” 064/3110...
„Ако су квалитетно осмишљени, могу бити добро средство да мотивишемо омладину да чита класике. Није лош
мамац, зар не?” 064/2803...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фијат типо,
1995.годиште, бензинац,
регистрован. Власник, 650
евра. 061/655-53-05. (СМС)
ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште, 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ТОЈОТА јарис, 1.4 Д, 5 врата, 2003, на име, 2.550 евра.
064/247-97- 83. (СМС)
МЕРЦЕДЕС вито без улагања. 064/886-50-02. (СМС)
НА ПРОДАЈУ мазда 626,
1993. годиште, дизел.
066/502-94-91,
013/231-39-08. (239529)
ПЕЖО 206 дизел, 1999. годиште, није регистрован,
600 евра. 063/775-29-92.
(239550)
ПРОДАЈЕМ тојоту јарис,
2002. годиште. 064/850-7069. (239532)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ уз доплату пежо 205, 1988. годиште, регистрован до септембра 2017, у солидном
стању. 060/021-61-95.
(239580)
ДАЧИЈА логан, караван,
2009. годиште, уграђен метан, 2.500 евра. 063/77960-14, Драган. (239547)
ПРОДАЈЕМ ситроен ксара
пикасо, 1.6 ХДИ, 2005. годиште, у добром стању.
065/377-15-70. (239546)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2003. децембар, петора врата, у првој боји, 159.000 км, власник. 064/130-36-02. (2395)
СТИЛО 1.9, мултиџет, 2004,
караван, 188.000 км, фул
опрема, на име. 064/13036-02. (239584)
ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, 2006, петора врата,
фул опрема, 94.000 км,
власник. 064/130-36-02.
(239584)
МИЦУБИШИ carisma 1.9
ТД, 1997. годиште, продајем, 1.300 евра. Тел.
065/322-77-84. (239635)
ОПЕЛ вектра на продају,
хаварисан, 1990. годиште,
1.600 кубика. Тел. 064/43854-15. (239643)
ФОРД мондео 2006. годиште, прва боја, први власник, сервисна књижица,
вреди погледати. 013/348453. (238638)
ДАЧИЈА логан, караван,
2009. годиште, одлична,
метан, повољно.
063/779-60-14, Драган.
ПРОДАЈЕМ мазду 626, 700
евра, може замена за скупљи ауто. 060/821-15-87.

ФИЈАТ мареа 1.6, 2002. годиште, бензин, регистрован
до фебруара 2018, 600
евра. 069/341-77-87.
(239690)
ПРОДАЈЕМ дизел ломбардини 14 кс, једноклипни.
Тел. 062/895-47-74.
(239720)
ГОЛФ 2, 1.6, бензин+плин,
1987. годиште, регистрован, 600 евра. 062/856-6494. (239736)
ЈУГО корал 1.1, 2003, регистрован, гаражиран, добар,
власник. 064/142-55-93.
(239768)
ФОРД мондео, 1993. годиште, регистрован до краја
године, власник. Хитно.
064/128-38-95. (239780)
ТОМОС аутоматик 1987.
годиште, трајно регистрован, 250 евра.
064/171-22-13. (239794)
МОТОР пежо елисео 150
ццм. Тел. 060/726-12-56.
(239820)
ОДЛИЧАН ауди А 3, 1.9,
турбо дизел, регистрован.
069/744-286. (239830)
ОПЕЛ кадет суза, 3 В, 1989.
годиште, бензин, плин, регистрован до 31. децембра
2017, 600 евра. 062/236665. (239448)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању од 70 до
1.200 евра. 062/193-36-05.
(239766)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне, неисправне.
064/171-22-13. (239794)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (239670)

МАШИНЕ

ТРАКТОР ИМТ 560, приколице 2.5 тоне, плуг двобраздни. 062/975-56-23.
(239518)
ПРОДАЈЕМ пресу за балирање клас меркант 50.
063/472-440. (239583)

ОГЛАСИ

ГАРАЖЕ у Панчеву, Синђелићева 60-а продајем или
издајем. 064/818-86-61.
(4710)
ЗИДАНА гаража, 14 м2, Содара, издајем. Тел.
066/344-033. (239721)
ИЗДАЈЕМ гаражу у центру,
др Жарка Фогараша.
062/644-925. (239447)

АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ, 37, 55, 72,
замрзивач, горење, исправан. 348-975, 066/348-975.
(239427)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (239564)
СЕРВИС телевизора, монитора, сет-топ боксева, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463. (239679)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200,
столови од 4.500, кревети
од 9.000, угаоне кухињске
клупице од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(238005)
ПОВОЉНО продајем моторну тестеру. Милентије,
013/751-574. (238219)
ПРАСИЋИ мангулице 350
жива мера, 450 полутке.
062/167-16-81 (231300)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде,
гелендери, алу, пвц столарија, превоз. 063/801-8476, 065/801-84-76 (239093)
ПРОДАЈЕМ телевизор, рисивер, скенер, штампач, таблет, бежични телефон.
062/318-668. (238708)
ПРОДАЈЕМ пекарску опрему због затварања пекаре,
повољно, одлично стање.
061/254-44-44. (239418)
ПОВОЉНО продајем полице и столове, погодно. Погодно за локале. 064/32759-78. (239404)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ кукуруз, прекрупу и балирану детелину.
Доносим на кућну адресу.
Тел. 064/129-45-43.
(239391)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру, има струју.
063/801-09-85. (238546)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/849-54-32. (239337)

РАСАД: парадајз, краставац, паприка, продајем. Гаранција квалитета.
064/143-50-23, 062/165-7020, 626-285. (2139387)

marketing@pancevac-online.rs

КРЕВЕТАЦ + душек бели,
некоришћен, 6.000.
064/548-78-49. Драгана.
(239475)
ПРОДАЈЕМ преостали
огрев, салонит плоче, бибер
цреп, стајско ђубре, хумус
за цвеће, краву. 063/71177-54. (239472)
ПРОДАЈЕМ црно-бело теле,
три месеца. 062/976-02-30.
(239434)
ПРОДАЈЕМ хармонику 120
басова, 11 регистра. Тел.
013/633-607. (239538)
ПРОДАЈЕМ пећ на дрва лара, нова. Тел. 013/633-607.
(239538)
ЦЕВИ Ф 20 цм х 6 м, разне
металне кутије, арматура
фи 12 мм. 063/355-932.
(239539)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче,
замрзивач сандучар, мојца
фотеље, гарнитуре, регале,
мост+регал, сто+столице,
спаваћа соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакари, разно...
063/107-78-66 (239506)
ХИТНО нови каучеви, два
комада, 180 евра, витрина,
м бојлер, орман. 064/15425-82. (239577)
ЈАГАЊЦИ на продају, 25 –
30 кг. Тел., 064/665-86-25.
(239574)
ПРАСИЋИ за Ђурђевдан,
врхунски квалитет, бесплатно клање и достава.
063/812-36-04, 062/691205. (239+569)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара, нова. 371-568, 063/773-45-97.
(239563)
ПРОДАЈЕМ шлајферице за
терацо, шлајферицу за паркет, дизалицу грађевинску,
кантар 500 кг. 064/026-0525. (239546)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру (дрво), и фотеља у комплету. 062/431-227.
(2395939
ПРОДАЈЕМ телевизор, рисивер, скенер, штампач, висећу, таблет, бежични телефон. 062/318-86-68.
(239564)
ПРОДАЈЕМ лочваки карабин, 30 – 06, лицу са дозволом. 312-189. (239603)
ПРОДАЈЕМ везене пешкире
за свадбе. Тел. 347-344.
(239596)
ПРОДАЈЕМ повољно мануелни струг за обраду дрвета. 063/865-80-73. (239544)
ПРОДАЈЕМ електромотор
2.800 обртаја, гедоре, кључеве, пионир стегу, вагу трговачку 5 кг. 064/611-3709. (239663)
НОВИЈЕ веш-машине, комбиновани фрижидер са два
мотора, нов електрични
шпорет, ТА пећ 3,5 кв, телевизор 51 цм, угаона гарнитура, француски лежај, нов
брачни кревет, тросед мојца. Тел. 063/861-82-66.
(239712)
ДРВА на продају. 064/35782-08. (39696)
РАСАД на продају, доносимо и на кућну адресу.
064/080-86-99. (239696)
БУКВА, цер, храст, багрем,
багремове сеченице.
063/364-310, „Топлина”.
(239727)
НА ПРОДАЈУ веш-машина
горење, WA 543, одлично
стање. 065/599-20-00.
(239730)
ВЕШ-МАШИНЕ, судо-машине, машине за сушење,
фрижидери, шпорети из
Немачке са гаранцијом.
063/456-269. (239764)
ТА 6 кв, цер. 063/329-340.
(239775)
ЛР кошнице продајем, комплетне или делове појединачно. 060/660-79-60.
(239748)
ПРОДАЈЕМ веш-машине
ардо, сименс, индесит. Тел.
063/158-27-50. (239745)
ХИТНО продајем равне шиваће машине за текстил, јуки. 064/493-85-60,
063/715-99-00. (239749)
ПРОДАЈЕМ јагањце и овце.
064/380-56-30, 013/632151. (239804)

ПРОДАЈЕМ очуван полован
намештај за куће, станове,
канцеларије. 061/641-3036, 061/317-07-67. (23989)
ПРОДАЈЕМ електрични мини шпорет стандардни,
фрижидер, замрзивач. Мића, 346-790, 064/129-73-60.
(239812)
ПОВОЉНО продајем полицу за воће, полице, вагу дигиталну, расхладну месарску комору. Погодна за све
намене. 062/862-99-36.
(239815)
ПРОДАЈЕМ комоду, старинску, са огледалом, бела.
063/314-877. (239817)
ТВ ФИЛИПС, екран 37, немачки телефон гигасет А
100 панасоник телефон, АЦ
адаптор електрик, четири
стилске столице, барок стил
округле, тросед (дрво), расклапа се, сто 100 х 50 х 50,
све очувано и квалитетно.
Тел. 063/386-323, после 16
сати. (239816)
МЕСНАТА прасад, стална
продаја, могућност клања,
печења и резервисања. Тел.
063/311-277. (239837)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш машине,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(239161)

КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, ТА
пећи и остало покућство.
062/148-49-94.
(239405)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/265-8298. (239747)
КУПУЈЕМ обојене метале,
старо гвожђе, замрзиваче,
веш-машине, фрижидере,
телевизоре. 061/206-26-24.
(239792)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, шпорете,
креке весо и телевизоре.
061/322-04-94. (239792)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, бакар, месинг, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (239792)
КУПУЈЕМ све метале, гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре
и остало. 064/484-13-76.
(239792)

КУПУЈЕМ кухиње, столове,
столице, угаоне кухињске
клупе, ТА пећи. 063/19507-17. (239805)
КУПУЈЕМ три половна хоризонтална прозора.
066/357-870. (239819)
СКУТЕР и Hi/Fi и стерео
уређаје купујем. 064/86620-70. (239154)
КУПУЈЕМ метални чамац до
5 м дужине. Тел. 063/16406-79. (239514)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, шпорете,
бојлере, старо гвожђе, акумулаторе, добро плаћам.
061/144-82-80, 064/227-6803. Златко. (239676)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се кућа у центру
Старчева. 062/651-557.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у Бан. Новом Селу, усељиву, трофазна струја, пластична столарија, фасада стиропор, купатило, 18.50 ари плаца.
063/874-70-77. (СМС)

ПРОДАЈЕМ две куће са три
купатила, повољно. Тел.
064/982-45-50. (239467)
НА КУДЕЉАРСКОМ насипу, продајем 20 ари земље.
Тел. 060/037-30-51.
(239465)
ВОЈЛОВИЦА, кућа, помоћни објекат, 7,5 ари плаца.
064/538-48-35. (239451)
ТЕСЛА, продајем плац са
два старија стамбена објекта. Тел. 060/037-30-51.
(239645)
ПРОДАЈЕМ плац, 15 ари,
Кудељарски насип, грађевинско земљиште. 069/32610-71. (239446)
КУЋА, гаража, помоћни
објекти, воћњак, башта, 20
ари, Пелистерска 18-е.
065/251-56-89.(239445)
ПРОДАЈЕМ кућу, Банатско
Ново Село, 140 м2, викендица Девојачки бунар.
064/617-02-29. (239456)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 7 ари,
Миса. 064/169-02-56.
(239479)
ПАНЧЕВО, Стрелиште, екстра локација, нова, укровљена кућа, наставак радова по свом избору, бруто
155 м2, грађ. дозвола, прикачена на објекат струја,
вода, канализација, екстра
мирна улица. 063/637-673.
(239423)
КУЋА у природи 100 м2, нова на 21 ар плаца, са предивним погледом. 063/341881. (239424)
КУЋА на продају, 150 м2,
гаража, 15 ари плаца.
061/184-53-53. (239425)
ЦЕНТАР, две комфорне куће на мањем плацу.
063/320-618. (239426)
7 АРИ на продају, угао Б.
Шипоша и Т. Марковића.
063/880-00-63. (239403)
10 АРИ на продају, Стрелиште, Јоакима Вујића, власник. 063/880-00-63.
(239403)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 4 ара
и хала 90 м2 на 5 ари.
069/213-97-37. (239399)

ОГЛАСИ

ШИРИ ЦЕНТАР, 160 м2, 3
ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-2383. (239509)
ОМОЉИЦА, 130 м2, 7 ари,
31.000. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(239509)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу са воћњаком,
Војловица, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (239572)

СТРОГИ центар, усељиво,
могућност доградње, плац
6,5 ари. 063/305-891.
(238275)
ВИКЕДНИЦА, Девојачки
бунар, асфалт, двојна, струја, вода, купатило, сређена.
Повољно. 063/832-50-97.
ПРОДАЈЕМ градско грађевинско земљиште са објектима 54 х 200 м, ограђено,
на асфалту. Међународни
пут Панчево-Вршац, погодно за више намена.
066/385-289, 063/385-289
(238502)
ПРОДАЈЕМ викендицу на
Златибору, може замена –
стан, кућа у Панчеву.
064/668-89-00. (239059)
КУЋА на продају, са 10 ари
плаца, горњи град.
064/133-32-02. (239130)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, викендица 25 м2, помоћне
просторије 64, све легализовано на 14 ари воћњака и
баште, 15.000 евра.
063/771-42-24. (239432)
НОВА МИСА, кућа спратна,
9 х 12, 2.5 ара, брзо усељива. 064/221-36-12. (239471)

КУЋА, четири етаже, 100
м2, гас, два паркинг места,
три спаваће, два купатила.
069/822-48-24. (239829)
ВЕЛИКИ избор некретнина,
плацева, кућа, станова, локала. „Милка М”, 063/74428-66. (239836)
БЛИЗУ центра, 16 ари, кућа, само 15.000. (67),
063/744-28-66, „Милка М”.
(239836)
НОВОСЕЉАНСКИ, 28 ари,
8.000; Београдски, 16 ари,
9.000. (67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (239836)
ПРОДАЈЕМ прелепу кућу
на Котежу. „Весна 2”,
066/937-00-13. (4710)

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла
некретнине”, потребне куће
на бољим локацијама.
064/668-89-15. (239795)
СТАРА кућа са плацем 30
ари, Банатско Ново Село.
063/863-80-15. (239555)
ПЕЛИСТЕРСКА, 40 ари, зона град, могућност парцелисања, струја, вода.
065/630-59-25. (239559)
КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(239586)
КУЋА 120 м2 на 5 ари плаца, Преспанска 15, легализовано, власник. 063/307674. (239592)
КУЋА на продају, лепа, од
чврстог материјала, усељива. 062/967-66-45. (239609)
ПРОДАЈЕМ кућу, Баваништански пут и ручни круњач. 063/845-45-80.
(239606)
ПРОДАЈЕМ плацеве, градско грађевинско земљиште,
улица 7. јули. 064/212-5252. (239610)
У ЈАБУЦИ, приземна кућа
на продају, 100 м2.
064/412-95-88. (239607)
ЛЕПА, нова трособна кућа,
Сибница, 10 ари плац,
ограђено, 36.000. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (239595)
ВОЈЛОВИЦА, новоградња,
кућа две стамбене јединице, 200 м2, 3 ара, 51.000.
„Стан плус”, 063/771-75-96.
(239614)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг мученика 18. 064/167-04-77.
(239621)

ДОЊИ ГРАД, кућа сређена
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97. (23870)
ПРОДАЈЕМ плац под воћем
14,37 ари у Панчеву.
063/245-225. (239394)
ПРОДАЈЕМ кућу Долово,
без посредника, 16 ари, 150
м2. 063/153-37-70. (239393)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у Качареву, усељиву, цена договор. 062/893-26-90,
013/601-472. (239369)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 8 ари, Козарачки просек. Тел. 060/601-60-23.
(239388)
ПРОДАЈЕМ плац на Караули, 7.02 ара, Рибарска улица, повољно. 060/743-0362. (239381)
ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације, нуди агенција
„Гоца”, 063/899-77-00.
(239496)
ИЗДАЈЕМ плац са колском
вагом, усељиво одмах.
065/550-86-10. (239524)
БАШТА, 17 ари (10 х 170),
на Кудељарцу уз „Техномаркет”. 251-86-16, 063/72972-86. (239542)
ПРОДАЈЕ се на Јабучком
путу кућа са помоћним
објектима, 25 ари, легализовано. Тел. 064/060-64-20,
звати после 17 сати.
(239511)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, 3.8 ара.
063/301-360.
(239702)
КОТЕЖ 1, новија градња,
160 м2, 2,3 ара, грејање,
75.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(239698)
МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ар, без улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (239698)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Караула, Рибарска, близина „бувљака”,
воз, аутобус, власник. Тел:
063/606-270. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
на 29 ари. 371-274,
064/176-88-52. (238347)

15

marketing@pancevac-online.rs

НА ПРОДАЈУ башта 6 ари,
Новосељански пут.
063/865-80-77. (239645)
СТАРА МИСА, 124 м2, 5,5
ари, 26.000; Топола, 100 м2,
7 ари, 30.000.(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239646)

ПЛАЦ, Баваништански пут
9,5 ари, бунар, под воћем,
5.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(239698)
ПРОДАЈЕМ њиву 25 ари,
према Скробари. Тел.
063/789-09-91, 013/319159. (239707)
ТЕСЛА, прелепа салонска
кућа, 178 м2, 5,5 ари,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239693)
СКАДАРСКА, близу Котежа
кућа 41 м2, 7 ари, 31.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (239693)
БАШТА, воћњак, 10 ари код
бивше касарне 5000.
064/888-40-95. (239701)
ТОПОЛА, 150 м2, три стамбене јединице, 9 ари, сређена, 34.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951.
ГРАЂЕВИНСКИ плац, Караула, 20 ари, 15 м ширине,
излази на Тамиш. 064/66114-43. 239751)
КУЋА, Панчево, Цара Душана 100, 176 м2, на 8 ари
плаца. 013/251-66-46.
(239752)
ЊИВА, 33 ара, Скробара,
пут за Црепају, 2.800 евра.
065/852-71-99. (239756)
КУЋА, Панчево, Цара Душана 59, 130 м2, 75.000
евра. 063/105-05-42.
(239757)
НОВА кућа 60 м2, 3 ара,
17.000 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (239765)
ТРИ куће засебне, 7 ари
плаца, 41.000 евра, стара
Миса. 061/664-39-26.
(239765)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица,
новија, мењам за стан.
064/168-84-32. (239771)
КУЋА, Баваништански пут,
преко пута Касарне.
064/248-94-34. (2397729
ПЛАЦ на продају, Котеж 1,
повољно, 3 ара. 064/12838-95. (239779)
КУЋА, две одвојене стамбене јединице, гаража, грејање, ПВЦ, повољно. Тел.
,064/124-48-15. (239782)
ХИТНО продајем спратну
кућу у Јабуци, нова градња,
220 м2, усељива. 064/49385-60, 063/715-99-00.
(239798)
КОД Турске главе, кућа
преправљена у два локала,
дворишни стан, 2 ара,
само 52.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(239795)

ПЛАЦ 9 ари, Караула, може и замена уз доплату.
Тел.063/769-41-44.
(239666)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 25
ари. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(239659)
ПРОДАЈЕМ кућу,
стара Миса.
Тел. 069/223-24-25.
(239711)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа
100 м2, дворишни стан 40
м2, 5 ари, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(239795)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, са
озиданим сутереном, 120
м2, стари ПИК „Тамиш”.
065/366-32-33. (239814)
КУЋА 50 м2, плац 5 ари, Ружина, замена за стан 60 м2,
Котеж 1 – 2. 063/386-557.
(239813)

ТЕСЛА, „Дис”, 46 м2, једноипособан, тераса, 26.500,
договор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(239594)
ДВОИПОСОБНИ, 65 м2, Котеж, 38.000; Тесла, 45.000;
Миса, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (239594)
ЈЕДНОИПОИСОБАН, 37 м2,
центар, Котеж, 26.000; Миса, нов, 22.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (239594)
ТЕСЛА, двособан, ТА,
28.000 евра; двособан, ЦГ,
32.000 евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (239595)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански
пут. 064/808-72-51.
(2139803)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, алу
столарија, усељив одмах,
36.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(239595)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, шири центар 57 м2, стара градња
комплетно реновиран. Власник, 063/825-59-15. (СМС)
СТАН 84 м2, VI спрат, Котеж 2, без посредника.
065/398-98-99. (238863)
ПРОДАЈЕМ хитно потпуно
сређен, неусељен стан, Тесла, 52 м2, 25.000 евра.
064/444-42-90. (238302)
СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2,
цена 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(234515)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, шири
центар, без посредника,
19.000 евра, могућ договор.
060/034-74-33. (239043)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси, код ОШ „Свети Сава”, 36 м2, интернет, грејање. 063/309-344. (239302)
ИЗДАЈЕМ леп стан у кући,
посебан улаз. Тел. 064/13748-67. (239000)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Панчево, Ж.
Зрењанина 120-б. 063/72523-43. (239056)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда, II,
нова Миса. 063/801-09-85.
(239061)
ТЕСЛА, стан намештен, 44
м2, од 1. маја. 063/837-3771, 063/841-16-27. (239113)
НАМЕШТЕН једноипособан
стан, прелеп, вреди видети,
нова Миса, 100 евра + депозит. 064/458-94-96. (239)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан
30 м2, на Стрелишту. Тел.
013/321-338, 068/524-5299. (239540)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
лифт, 31.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-2383. (239509)
СОДАРА, двоипособан, 63
м2, ЦГ, IV спрат, кабловска.
Тел. 344-254. (239522)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 58 м2, етажно грејање.
Тел. 060/333-56-41.
(239519)
ЦЕНТАР, 45 м2, ЦГ, II,
33.000. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(239509)
СОДАРА, 41 м2, ЦГ, ПР, тераса, сређен, 26.500. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (239509)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, VII спрат, реновиран,
24.000 евра. 063/868-02-06.
(239589)

КОТЕЖ 2, двособни станови од 29.000 до 33.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(239595)

СТРОГИ центар, први
спрат, двособан, две терасе, идеалан за канцеларију,
ординацију, 35.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (239595)

СТРЕЛИШТЕ, 45 м2, двособан, 22.000; једнособан,
21.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
ТЕСЛА, Нови свет, 60 м2, I,
ЦГ. 064/210-69-12,
064/922-84-17. (239597)
КОТЕЖ, продајем двоипособан, 74 м2, једноипособан
45 м2. 064/133-54-18.
КОТЕЖ 1, 27 м2, ЦГ, II, гарсоњера, 18.000. 063/77175-96, „Стан плус”. (23961)
ДВОИПОСОБАН стан, 78
м2, Стрелиште, IV спрат,
лифт, ЦГ, интерфон, рампа
за колица. 062/770-540.
(239618)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
80 м2, нова Миса, Панчево.
064/488-95-72. (239622)
ПЕНЗИОНЕРИ, „Елпис”
асоцијација за помоћ старијим лицима. Мите Топаловића 6. 061/324-40-85.
(239613)
СТРЕЛИШТЕ, сређен 83 м2,
IV, ЦГ, 47.000; Котеж 2,
двособан, I, двособан, I, реновиран, 36.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(239646)
СОДАРА, двособан, III, изворно стање, 30.000; троипособан, III, 43.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(239646)
ЦЕНТАР, прелеп, 90 м2, ЦГ,
V, 50.000, велики избор станова, Агенција (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(239646)
СОДАРА, двоипособан,
XI/XII, 34.000; војне, IX, 68
м2, 38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239646)
КОМФОРАН четворособан
стан, 86 м2 + тераса 18,75 +
гаража 28 м2. Светог Саве
104 ц. Може и замена уз
доплату, 66.000 евра.
065/300-98-01.
(239677)

СТРОГИ центар, 1.100 м2,
стамбено-пословног објекта. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(239659)
ЦЕНТАР, 60 м2, стан и локал, 42.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (239659)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV,
ЦГ, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239668)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
50 м2, двособан, II, ET.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (239668)
СОДАРА, трособан, 83 м2,
сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239668)
НОВА МИСА, 40 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239668)
СОДАРА, двособан, 52 м2,
ЕТ, 27.000, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239668)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, II, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239668)
ПРОДАЈЕМ стан 55 м2, Стари Тамиш, 14.500 евра.
060/067-73-33. (239416)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1 или мењам за Врњачку Бању. 064/235-69-32.
(239409)

ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2,
Моше Пијаде, кућу 350 м2
Мајке Југовић., 064/182-1716. (239438)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, гаража, укњижено, 17.500.
064/938-41-99. (239464)

ТЕСЛА, 54 м2, двособан,
ЦГ, VI, лифт, 33.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(239496)
СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, двособан, 23.000; 38 м2, једнособан, 22.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (239496)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2, III,
ЦГ, 35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
ШИРИ ЦЕНТАР, новоградња, двособан, 50 м2, III, ЕГ,
38.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
м2, VI, ЦГ, сређен, усељив,
31.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
ТЕСЛА, двособан, 52 м2, IV,
TA, усељив, 23.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
III, ЦГ, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951.
ТЕСЛА, трособан, новоградња, 68 м2, III, ЦГ,
48.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2,
III, Војвођански булевар,
30.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(239714)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, 55 м2, II, ЦГ, реновиран, 31.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (239698)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, I, 35.000;
Котеж 2, 2.0, ЦГ, 28.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(239722)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ;
31.000; Маргита, 60,
13.000; Качарево, 9 ари,
147, 26.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (239722)
СОДАРА, леп двособан, 54
м2, I, 31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239693)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, два лифта,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(239693)
МИЛЕТИЋЕВА, новији двособан, 57 м2, гаража, двориште, 39.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(239693)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
54 м2, ЦГ, V спрат, усељив.
Тел. 064/824-17-13.
(239711)
ПРОДАЈЕМ реновиран, изузетно позициониран двособан стан, 63,5 м2,
Стрелиште, V/VII, ЦГ, лифт,
остава. 063/391-277.
(239705)
ХИТНО, повољно стан 115
м2, и локал 96 м2, центар.
064/329-48-40. (239763)
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КОТЕЖ 1, трособан, 66 м2,
ВПР, две терасе, 37.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (239797)
ЦЕНТАР, двособан стан 53
м2, ЦГ, I спрат, продајемо
или мењамо за одговарајући стан у Новом Саду.
062/112-33-70. (239807)
ЦЕНТАР, нов укњижен, усељив, 37 м2 + 12 м2, повољно. 063/208-352. (239819)
ПРОДАЈЕМ једнособне,
двособне и трособне станове. „Весна 2”, 066/937-0013. (4710)
ЦЕНТАР, Котеж 1, гарсоњере 27 м2, II, III, ЦГ, 18.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (239825)
ТЕСЛА, двоипособан, IV
спрат, ераса, остава, новоградња. 069/822-48-24.
(239829)
ТЕСЛА, дуплекс, III спрат,
тераса, паркинг место, ЦГ,
новоградња. 069/822-48-24.
(239829)
ЦВИЈИЋЕВА, једноипособан, поткровље, новоградња, пуна висина. 069/82248-24. (239829)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
51 м2, новоградња, нова
Миса, 26.000 евра.
064/354-71-33. (239832)
КОТЕЖ 1, двособан, I, 50
м2, ТА, 24.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (239825)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла,
ВП, празан, комплетно реновиран; центар, I, 40, прелеп, само 29.000. (67),
063/744-28-66, „Милка М”.
(239836)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
24.000, сређен, ЦГ, 21.000,
ВП, ТА. (67), 063/744-2866, „Милка М”. (239836)
ГАРСОЊЕРА, центар, II,
фул, намештена тераса,
вреди погледати, нова. (67),
063/744-28-66, „Милка М”.
(239836)
ТЕСЛА, трособан, IV, 61,
30.000; центар, трособан,
II, 78 м2, 38.500. (67),
063/744-28-66, „Милка М”.
(239836)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
52 м2, Котеж 2, власник.
062/445-614, вреди погледати. (239464)
ДВОРИШНИ стан, 30 м2, на
Тесли, повољно. 063/73858-02. (239491)
ЦЕНТАР, стан до улице, 54
м2, 19.500, велики избор
дворишних станова.
063/899-77-00.
МИСА, 50 м2, 18.000; 57 м2,
70 м2. 063/377-835.
(239498)
КОТЕЖ, 67 м2, 35.000; 83
м2, троипособан, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(239496)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двоипособан, 35.500; 70 м2, трособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(239496)
СОДАРА, 54 м2, двособан,
28.000; 74 м2, трособан,
45.000. „Гоца”, 063/899-7700. (239496)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, 58 м2,
двособан, нов, 44.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(239496)
ЦЕНТАР, 40 м2, једноипособан, нов, 28.000; 49 м2, двособан, реновиран, 28.000;
60 м2, двособан, 39.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(239496)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.500; 40 м2, једнособан,
23.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(239496)

СОДАРА, 64 м2, I, ЦГ, одличан, 37.500. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (239714)
СОДАРА, 57 м2, IV, ЦГ, поглед на реку, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(239714)
ТЕСЛА једнособан сређен,
40 м2, ВП, ЕГ, тераса,
23.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(239714)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 55 м2, новија градња, I спрат, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (239698)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (239698)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(239698)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, IV, ЕГ, новији, 25.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(239698)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР, сређен,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(239698)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, III, реновиран, усељив,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(239698)

СТАН 50 м2, 2 ара плаца,
9.900 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (239765)
ИЗДАЈЕМ собу, кухињу, купатило, запосленим лицима. 064/988-99-10,
061/189-00-93. (239761)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
м2, са терасом, VI спрат,
комплетно сређен, 30.500
евра. 064/613-24-28.
(239780)
СТАН у центру, 58 м2, дуплекс, 33.000. 065/682-5986. (239774)
ТЕСЛА, 40 м2, етажно грејање у приземљу. 063/329340. (239775)
ЛЕЊИНОВА, реновиран
двособан, 55 м2, II, ЦГ,
38.000. (049), „Мустанг”,
064/151-18-93. (239790)
САМАЧКИ, приземље, 17
м2, 12.500. (049), „Мустанг”, 062/129-94-67.
(239790)
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ТЕСЛА, једнособан 30 м +
Т, II, ТА, леп, 22.500. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(239790)
ГАРСОЊЕРА, сређена,
Самачки, 17 м2, II, 12.500.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(239797)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, 27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (239797)

КУПУЈЕМ двособан стан за
сређивање, хитно. 063/449090. (239496)
ПОТРЕБНИ станови свих
структура Агенцији (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (239797)
КУПУЈЕМ без посредника
двоипособан или трособан
стан на Тесли са ЦГ.
061/617-21-09. (239811)
АГЕНЦИЈИ „Кров” потребни станови, куће, посебно,
центар и Тесла. 060/68310-64. (239693)
АГЕНЦИЈИ потребни станови, брза реализација, све
структуре и све локације.
063/744-28-66. (239836)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (239509)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребни станови, куће и остале некретнине за издавање. 069/19696-05. (239659)
ХИТНО купујемо двоипособан стан од 1. до 3. спрата,
Котеж 1 или Котеж 2, кеш
исплата. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (239659)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. 064/152-00-58.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. Звати после 16 сати. 063/697-360
(СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру од 25
м2, намештена. Тел.
064/184-87-50. (239422)
ГАРСОЊЕРУ издајем, ненамештено, на дужи период.
065/447-79-69. (239410)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан у центру,
Штросмајерова. 064/12523-22, 062/863-76-72.
(239400)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 062/873-62-98.
(239392)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, 50
м2, ЦГ, први спрат, М. Горког, 100 евра. 235-17-11,
062/351-711. (239382)
ИЗДАЈЕМ трособан стан, IV
спрат, лифт, грејање, Стрелиште. 063/351-766,
060/643-60-30. (239367)

ИЗДАЈЕМ једнособну кућу,
намештену, Баваништански
пут. 065/628-94-23.
(239413)
ПОТРЕБНА кућа у најам, у
ширем центру. Пожељан
колски улаз.
064/129-52-24.
(239469)
ИЗДАЈЕМ стан, 43 м2,
Стрелиште, ЦГ.
064/612-62-18.
(239470)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила.
321-408. (239437)

КУЋА за издавање, комплет
намештена са локалом или
без. 063/841-16-27.
(239466)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан, ЦГ, Котеж 2. Тел. 060/372-03-02.
(239461)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Баваништанском путу.
Тел. 065/250-89-97.
(239449)
ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120
м2, са окућницом, у центру
Старчева. 063/502-211.
(239454)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 062/835-1003, 063/765-29-16. (239494)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на новој Миси.
063/777-28-66. (239678)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у центру и Стрелишту. 060/721-21-04.
(239537)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру близу
Аутобуске станице, намештену, 70 евра. 062382434. (239541)
ИЗДАЈЕМО једнособан празан стану саставу куће,
Стрелиште, повољно. Тел.
311-716. (239507)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу,
80 евра. 062/361-676.
(239508)

ИЗДАЈЕМ на Миси мањи
намештен стан самцима.
063/154-94-11, 063/171-9616. (239503)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара, дужи
период, грејање, депозит.
063/234-283. (239515)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан ученику, Тесла.
064/348-07-60, 231-99-54.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру. 062/345958. (239458)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. 062/85977-79. (239551)
СТАН, ново, намештен, ЦГ,
самцима, ученицима, код
пијаце, једнособан.
063/824-50-38. (239552)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, шири центар, 100
евра, грејање гратис.
060/340-70-60. (239578)

ОГЛАСИ

ДВОИПОСОБАН намештен
стан, 70 м2, у Моше Пијаде,
станарина месено + депозит. 061/642-87-09.
(2395345)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у центру. Тел. 065/33512-73. (239611)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, VII спрат, реновиран, 120 евра. 063/86802-06. (239589)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, центар, I спрат, телефон, ТА, клима, интерфон.
013/251-01-65. (2139627)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру, ТА, 70 евра.
069/113-00-73. (239634)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан на Стрелишту. 064/842-92-52. (2396)
ИЗДАЈЕ се полунамештен
већи стан, нова Миса. Тел.
064/220-17-25. (239645)
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ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Стрелишту.
064/493-00-55. 239653)
ИЗДАЈЕМ нов стан, грејање
на гас, 50 м2, намештен,
центар, 150 евра. 064/23754-35. ((239658)
ПРАЗАН стан, нова Миса,
40 м2, I спрат, 90 евра.
063/863-85-04, 013/373185. (239669)
ИЗДАЈЕМ сређен празан
стан, 57 м2, I спрат, Котеж
1. 064/252-42-98. (2396719
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, нова Миса, Тимочка
32. 013/371-635, 064/29781-68, 064/993-71-74.
(239674)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком, 064/351-18-78.
(239715)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу
за становање у Старчеву.
063/191-73-60, 063/830-1455 (239704)
ИЗДАЈЕМ нов, леп део куће, посебан улаз, са ЦГ, терасе. 064/294-21-40
(239708)
ИЗДАЈЕМ двособан, празан
стан, Тесла, грејање, клима,
телефон, лифт. 066/412723 (239697)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси, погодан за војна лица. 063/839-56-81
(239731)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, самцу, центар, засебан улаз, повољно.
061/131-79-04 (239739)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, продајем две мање
гарсоњере. 065/617-74-54
(239700)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, дворишни, у
центру. 061/610-90-76
(239750)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15 (239758)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 013/316-823, звати од
20-22 сата. (239763)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
кући, двособан, Стрелиште,
депозит обавезан. 064/50375-57 (239770)

ИЗДАЈЕМ мањи, дворишни
намештен стан. 064/844-4319 (239784)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Котеж 2. 064/67211-74 (239786)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу и
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Милоша Обреновића 57/II.
063/237-247 (239800)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
кухиња, купатило, соба, WIFI, кабловска. 100 евра +
струја, дворишни.
063/208-389 (239802)

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 80 евра. 064/122-4807 (239808)
ИЗДАЈЕ се стан у центру
града, намештен, 170 евра.
063/862-10-74 (239817)
ИЗДАВАЊЕ, центар, I, 34
м2, 100 евра, Самачки, I, 18
м2, 80 евра. 069/744-286
(239836)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301- 150

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала од
120 м2 и 80 м2 на Јабучком
путу 43-ц.
Тел. 063/759-12-47.
(239333)
ЛОКАЛ, 40 м2, ТЦ Змај Јовина, приземље, сређен,
опремљен, изнајмљујем.
064/963-60-06.
(239727)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал са кућом. Новосељански пут 113, Панчево.
063/838-33-97 (239100)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ Змај Јовина
2 лок. 2. Тел: 060/562-62-96
(239147)
ИЗДАЈЕМ локал 58 м2 у Сокачету. 063/665-226
(239287)
СТРОГИ центар, одличне
могућности, 100 и 50 м2, у
приземљу. 063/305-891.
(238277)
ЛИМАРИ издајем радионицу са алатом или без алата.
Тел. 069/126-09-62.
(239489)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, 18 м2, први спрат,
„Трубач”. 063/856-74-02.
(239412)
ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”, 17,5 м2,
8.000 евра фиксно.
063/850-02-66.
(239373)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце.
060/351-03-56.
(239436)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта. 064/959-98-83.
(239452)
ИЗДАЈЕМ локал 110 м2, магацин 100 м2 и канцеларијски простор, АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (239442)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 у
пролазу и канцеларију 25
м2. Војводе Путника 29.
063/278-250. (239442)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код
Аутобуске станице. 352105. (239497)
ЛОКАЛ, 30 м2, два улична
излога, строги центар, издајем. 066/344-033. (239721)
ЛОКАЛ, 40 м2, ТЦ Змај Јовина, приземље, сређен,
опремљен, изнајмљујем.
064/963-60-06.
(239727)
ИЗДАЈЕМ локал у Карађорђевој-Радомира Путника
18 м2. 060/624-33-20.
(239746)
ПРОДАЈЕМ или мењам за
стан локал од 39 м2 у центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (239777)
ИЗДАЈЕМ локал 72 м2, Војводе Радомира Путника 29.
063/278-250. (239553)
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ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, локација одлична. Тел.
063/154-89-05, 013/210-4823. (239562)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2, Зелена пијаца, главна улица,
одлична локација. 064/14088-36. (239571)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локале у центру, Цара Душана
22-а, Карађорђева 15 и 12.
013/312-189. (239603)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал, нова
Миса, 50 м2, више делатности. 063/838-58-08.
(239608)
ИЗДАЈЕМ нов локал, одлична локација, слободан од 1.
маја. 063/617-421.
(239619)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до
улице, излог, центар.
063/314-803.
(239656)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне жене за
шивење. Могућа пријава
радника (шију се мушке мајице), цена 20 дин. Ендлерица. 060/738-69-43. (СМС)
КАФАНИ „Ђерам” потребна
куварица. 013/631-872,
062/478-394. (239681)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/001-19-47.
(239363)

ПОТРЕБАН пекар и радница за трећу смену. 064/40351-32. (239408)
ПОТРЕБАН бурекџија.
062/404-144. (239408)
ЕСТЕТИК студио In line потребни фризери. Све информације путем телефона,
060/765-82-62. (239487)
ПОТРЕБНА радница на Зеленој пијаци, за продају.
064/122-69-78.
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстори и раднице на сендвичима и палачинкама. 063/820-87-61.
(239484)

ТРАЖИМО возаче Б категорије за потребе пекарске
индустрије у Београду. Могућност организованог превоза, фирма „Превозник”.
(239430)
АУТОПЕРИОНИЦИ потребан радник, Моше Пијаде
86. 063/865-27-76. „Flash
VB”. (239499)
РЕСТОРАНУ „Royal Burger”
у „Авив парку” потребан
конобар. 068/513-62-28.
(239459)
ПОТРЕБНА радница за рад
на бензинској пумпи у Панчеву. 351-601. (239550)
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ПОСАО
ПОНУДА

КУВАР потребан ресторану
у центру града. 064/126-8353. (239579)
ПОТРЕБНИ конобари са искуством за рад у ресторану.
063/830-75-23, 060/734-7333. (239500)
ПОТРЕБНИ радници за послове уградње асфалта и
кошења траве, од 8 до 16
сати. 013/332-526. (239587)
POCO LOCO потребни радници за рад у продаји и
шанку. 355-222. (239611)
ПОТРЕБАН мајстор за бурек. 061/301-31-61.
(239615)
ПОТРЕБНА кројачица ЗТКР
„Нора”, Панчево. Тел.
063/841-03-48. (239664)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. Мира,
тел. 064/384-53-92.
(239662)
АУТОПЕРИОНИЦА „Зоки
87”, тражим радника. Тел.
К063752-12-13. (239677)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
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ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ИЗДАЈЕМ мешалицу за бетон, са превозом. 063/315381. (СМС)
ПРОФЕСОРКА српског језика и књижевности држи
приватне часове. 064/03357-43. (СМС)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ-АЛУ столарију, комарници, венецијанери, ролетне, сигурносна врата,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (238896)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери. Уграђујем, поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(238696)
СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, попуст ванградске,
могућност радника.
064/482-65-53.
(237907)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам. 063/88225-09. (236068)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(238252)

РЕСТОРАНУ „Пилећи дућан” потребна радница у
продаји. Тел. 377-230,
064/259-96-62. (239713)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребни мушко-женски фризери. Контакт 061/631-0667. (239716)
ПОТРЕБНИ бравар и електричар са искуствoм, за рад
у силосу. Послати CV на
email:
danielm1988@gmail.com
064/808-617. (2393565)
ПОТРЕБНА радница за продају цвећа. Неопходно је
основно познавање сезонског цвећа, да сте вредни,
одговорни и љубазни.
064/122-45-92.
(239734)
ПОТРЕБНА радница са искуством за рад у мушкоженском фризерском салону „ММ” у Улици Карађорђевој 1. Тел. 013331-485.
(239733)
ПОТРЕБАН конобар-ица са
искуством, за рад у ресторану „Arch”. 063/779-98-56.
(239754)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу на ћумур, СТР
„Идеал”. 063/855-65-56.
(239755)
КАФЕ „Петица” код Аутобуске станице потребне девојке за рад. 064/997-79-09.
(239769)
ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 062/301-022.
(239788)
ПОТРЕБНИ помоћни радници: ауто-лимарија, фарбање, полирање, дубинско
прање. 060/333-65-80.
(239785)
ПОТРЕБАН пица-мајстор.
062/301-022. (2139788)
ПОТРЕБАН кувар
у винарији „Ђурић”.
063/329-340. (239775)
ПОТРЕБНА радница за рад
на каси и припрему сендвича. 064/555-33-34. (239806)
ПОТРЕБНА раница за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(239828)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Дача”
потребан радник, искуство
обавезно. 063/508-090.
(239837)
ПЕКАР, продавачица и помоћни на пећи, трећа смена. 064/120-09-42. (239835)

ОГЛАСИ

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706.(239441)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, поправка крова, чишћење олука. 065/535-24-56.
(239457)

СРПСКИ, часови за основце
и средњошколце, студенте,
припрема пријемних, контролних. 064/462-37-64.
(239600)
ПРЕВОЗ, селидбе, у свим
правцима, плус радници,
повољно. Златко, 061/14482-80, 064/227-68-03.
(239616)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, демит
фасаде, кречење, повољно.
063/865-80-49.
(239016)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите,
064/235-08-15.
(239256)
ЧАСОВИ српског за основце и средњошколце, припрема пријемних и контролних. 063/737-63-96.
(4710)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (238331)
ИЗВОЂЕЊЕ/одржавање
свих врста централног грејања, гасно, електро, ЦО2,
бакар заваривања, водовод,
канализација.
064/660-08-31. (238559)
КУПАЊЕ старих и болесних
лица у поподневним сатима. 377-321, 063/234-857.
(238602)
КЕРАМИКА, водовод, монтажа, демонтажа санитарије, хидроизолација купатила. Тражим посао.
060/179-00-62. (239471)
НУДИМ помоћ покретним и
полупокретним особама,
нега, кување и спремање
станова, предност има центар, нова и стара Миса.
061/683-09-29. (239392)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, ископи,
чишћења тавана, плацева.
060/035-47-40. (239415)
РАДИМО све физичке
ослове, рушења кућа, бетона, бетонирање, ископи, одношење ствари, кошење.
064/122-69-78. (239415)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (239495)
MATEMATИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(239683)
МАСЕРКА, Нина. 063/84325-58. (239688)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало. Најповољније.
065/361-13-13. (239435)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фарбање столарије,
чисто, повољно, квалитетно.
063/304-476.
(239468)
ТВ и сателитске антене постављам. Дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(239440)

МАТЕМАТИКА, часови,
основци, средњошколци.
Искусна дипломирана, професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(239480)
ПРОФЕСИОНАЛНА нега
старих, болесних и инвалидних лица, сва помоћ у
кући. 063/868-04-51.
(239477)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(239483)
МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења станова, кућа, брзо, квалитетно, педантно. 063/687-774.
(239476)
ПОМОЋ у кући око старих
људи или деце. 061/639-7819. (239543)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством тражи посао. 064/120-77-64.
(239504)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (239513)
ЧАСОВИ основцима од I –
IV разреда, учитељица. Тел.
060/333-02-43. (239514)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, славине, одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (2395259
СЕЛИДБЕ, превоз комбијем
робе и путника, шлепање.
065/665-75-10. (239557)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије, монтажа: бојлера, шпорета,
грејача. Слободан. 063/86580-74. (239573)
ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (239581)
НЕГА и помоћ старим и болесним лицима. 065/55513-76. (239582)
КОСИМ траву на равним и
неравним површинама.
063/717-12-26. (239585)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар.
063/246-368. (239401)

ПРИПРЕМЕ за немачки, А
1, Б 1, по Gete институту.
069/113-00-73. (239364)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа. 361-474,
066/361-474. (239649)
СПРЕМАМ, чистим куће и
станове, ако вам треба позовите 064/278-71-20.
(239673)

ЧИСТИМО шут, таване, подруме, старе шупе, радимо
све. 061/321-77-93.
(239792)
СРПСКИ језик, професорка. 064/322-46-79.
(239746)
СВЕ врсте керамичарских
радова, квалитетно и повољно изводим. Буца.
063/372-102. (239834)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах. 377-930, 064/586-8539. (239824)
КОШЕЊЕ траве, дворишта,
воћњака тримером. Могућност одвоза траве, осталог.
061/612-14-50. (239833)
ПЕДИКИР, урасли нокти,
курје очи, масажа терапеутска, парцијална, релакс.
061/308-95-86. (239830)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (235603)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика.
065/334-23-38.
(239675)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (239710)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, селидбе, сечење/цепање дрва, копање,
кошење, рушење, лупање
бетона. Дејан, 061/626-1450. (239710)
КОСИМ траву тримером,
баште, воћњаке и дворишта. Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (239732)
ПОПРАВКА кровова, зидање, малтерисање, молерај,
патошење, шаловање. Миша, 066/944-55-90.
(239735)
КЛИМЕ и електроинсталације, монтажа и сервис, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92,. (239744).
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (239762)
ПРЕВОЗ комбијем, довоз
аута, превоз приколицом, у
земљи и иностранству.
063/456-269. (239764)
КРЧЕЊЕ, кошење, вађење
пањева, обарање дрвећа,
фрезирање и сејање траве.
064/196-17-32.
(239787)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(239741)

ПОВОЉНО. Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (238245)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, одвоз шута малим и
великим кипером. 064/64824-50. (236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење објеката, утовар
шута, разбијање бетона.
063/218-894. (236933)
КАМИОНСКИ превоз до 2
м³, шљунак, песак, сејанац,
шут. 064/648-24-50.
(236933)
ИСКОП багерима: темеља,
подрума, септичких јама,
канала, насипање терена.
063/218-894. (236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини, сечење дрвећа, вађење
пањева. 063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17
м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86. (236933)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на свим теренима, до 10 тона. 063/218894. (236933)
РУШЕЊЕ објеката, сечење
и разбијање бетона, утовар
шута, превоз материјала.
064/668-97-86. (236933)
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење
високих дрвећа, чишћење
плацева, вађење пањева.
064/668-97-86.
(236933)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара,
превоз робе са радницима.
Попуст на ванградске.
063/174-77-69.
(238739)

UR „GO SUSHI”, Београд
Ђорђа Станојевића 9-б, Нови Београд
Светозара Марковића 38, Врачар
Прашка 34, Баново Брдо

Потребне млађе особе, са искуством
или без њега, за рад на позицији помоћног кувара.
Опис посла: учествовање у припреми, испомоћ у кухињи, одржавање хигијене.
Могућност сталног запослења и напредовања.

Радници нам требају на све три адресе.
Контакт телефон:
+ 38164/918-07-23
+ 38160/363-45-29

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, позива заинтересоване да
се пријаве на

оглас, за послове:

1. Шеф техничке припреме – 1 извршилац, са искуством од најмање пет година на пословима техничке
припреме производње и разраде техничке документације у металопрерађивачкој индустрији.
Школска спрема: висока или виша школска спрема
машинске струке са искуством у пројектовању и конструисању у AutoCad програму.
2. Конструктор – 1 извршилац са искуством од најмање три године на пословима конструисања, пројектовања и разраде техничке документације у металопрерађивачкој индустрији.
Школска спрема: средња стручна спрема – машински
техничар за компјутерско конструисање са искуством
у пројектовању и конструисању у AutoCad програму.
3. Технолог заваривања са завршеним курсом IWE
(international Welding Engineer) – 1 извршилац, са
искуством од најмање три године, на пословима технолога заваривања.
Школска спрема: висока или виша школска спрема
машинске струке.
4. Оператер машинске обраде на CNC борверку и
CNC каруселу – 2 извршиоца, са искуством од најмање једне године, на пословима машинске обраде на
CNC машинама, са пробним радом од два месеца.
Школска спрема: средња стручна спрема машинске
струке – профил оператер машинске обраде или техничаар за компјутерско управљање машинама.
Оглас је отворен до 20. маја 2017. године. Заинтересовани треба да поднесу пријаве са Curiculum vitae на адресу: „Feromont oprema”, a.d. 26000 Панчево,
Скадарска 77 или на e-mail: office@feromontoprema.rs.
Информације на тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

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

marketing@pancevac-online.rs

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево на основу члана11.Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева” број 29/2014, 28/2015 и 30/2016), Правилника о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене („Службени лист града
Панчева” бр.18/2015), Одлуке о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП „Дирекција” Панчево („Службени лист града Панчева” бр.30/2014) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево број: 01-884-12/2017 од 10. 04. 2017.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Огласом су обухваћене следеће локације:
Ред. број

Бр. киоска

Локација

Зона

Делатност

Тип киоска

Површина киоска
укључујући и
настрешницу

1

29

Војводе Радомира Путника 25

I

трговинска

правоугаони

9,00

2

34

Светог Саве код нове Поште

II

трговинска

шестоугаони

12,50

3

46

Угао Змај Јовине и Светог Саве

II

трговинска

дупли правоугаони

18,00

4

52

Ружина код Католичког гробља

III

трговинска

правоугаони

9,00

5

53

Ружина код Католичког гробља

III

трговинска

правоугаони

9,00

6

93

Угао Ослобођења и Кнеза Михајла Обреновића

IV

трговинска

осмоугаони

12,00

7

55

Угао М. Требињца и П. Маргановића

II

трговинска

Панки

7,00

8

54

Угао М. Требињца и М. Обреновића

II

трговинска

Панки

7,00

9

97

Стевана Шупљикца код Евангелистичког гробља

IV

трговинска

дупли правоугаони

7,00

10

113

Стевана Шупљикца преко пута пиваре

IV

трговинска

правоугаони

9,00

11

121

Сремска код МЗ

IV

трговинска

правоугаони

9,00

12

31

Светог Саве код нове Поште

II

угоститељска

шестоугаони

12,50

13

25

Улица Николе Тесле

II

трговинска

Панки

7,00

14

132

Баваништански пут код Новог гробља

V

трговинска

шестоугаони

12,50

15

133

Новосељански пут преко пута „Давида”

IV

трговинска

осмоугаони

12,00

16

139

В. Влаховића и Вељка Петровића

IV

трговинска

правоугаони

9,00

17

154

7. јула код броја 29

IV

трговинска

правоугаони

9,00

18

160

Угао Жарка Зрењанина и 7. јула

IV

трговинска

правоугаони

9,00

19

174

Ослобођења бр. 16 код кружног тока

IV

трговинска

правоугаони

9,00

Локална комунална такса дин/м2, на
месечном нивоу
до 7 м2 по 844,00 дин, а преостала
површина по 760 дин.
до 7 м2 по 717,00 дин, а за преосталу
површину по 633,00 дин.
до 7 м2 по 717,00 дин, а за преосталу
површину по 633,00 дин.
до 7 м2 по 591,00 дин, а за преосталу
површину по 506,00 дин.
до 7 м2 по 591,00 дин, а за преосталу
површину по 506,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
висина закупнине за киоск по 1м2 је
1.206 дин, а повр. по 1м2 је 717 дин.
висина закупнине за киоск по 1м2 је
1.206 дин, а повр. по 1м2 је 717 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 717,00 дин, а за преосталу
површину по 633,00 дин.
висина закупнине за киоск по 1м2 је
1.206 дин, а повр. по 1м2 је 717 дин.
до 7 м2 по 338,00 дин, а за преосталу
површину по 253,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу
површину по 380,00 дин.

Право учешћа на оглас имају сва заинтересована правна лица, предузетници и физичка лица , која испуњавају услове из овог огласа.
Сваки учесник који се пријави на Оглас дужан је да изврши уплату гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања и то на текући рачун бр.160-461690-69 код Banca Intesa који износи:
· за I зону: 80.000,00 динара
· за II зону: 65.000,00 динара
· за III зону: 50.000,00 динара
· за IV зону : 45.000,00 динара
· за V зону : 35.000,00 динара
Извршењем уплате гарантног износа учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа.
Правилником о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене утврђени су посебни услови за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне
намене, као што су локација, површина објекта, одређивање делатности, одређени тип, облик, димензије, врсте материјала и сл.
Гарантни износ се не враћа:
– Лицу у поступку јавног надметања које не потпише Изјаву о прихватању услова из члана 16. ове одлуке
– Учеснику коме је у поступку јавног надметања дат део површине јавне намене ради постављања киоска, у случају одустанка
Лице у поступку јавног надметања, који је стекао право на део површине јавне намене за постављање киоска, пре доношења Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене за постављање
киоска, дужно је да уплати:
· Највећи излицитирани једнократни износ у циљу стицања права коришћења површине јавне намене ради постављања киоска,
· Утврђени депозит на име трошкова за уклањање објекта са дела површине јавне намене, након престанка коришћења у износу од 10.000,00 динара.
Период на који се даје део површине јавне намене не може бити дужи од 10 година.
Пријава треба да садржи:
А. Податке о подносиоцу пријаве и то:
1. За физичка лица – име, презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, а у случају да физичко лице заступа пуномоћник, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
2. За предузетнике име презиме, адреса, извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију, у оригиналу или у овереној фотокопији не старији од 6 месеци,број личне карте, ЈМБГ, назив
радње, ПИБ и матични број, а у случају да предузетника заступа пуномоћник оверено пуномоћје за лица које заступа подносилац пријаве,
3. За правна лица назив и седиште, извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију правног лица, у оригиналу или овереној фотокопији не старије од 6 месеци, пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве, ПИБ и матични број,
Б. Податке о локацију за коју се пријава подноси:
– Редни број и адреса локације,
– Делатност која ће се обављати,
Ц. Доказ о уплати Огласом предвиђеног гарантног износа за учешће на рачун бр. 160-461690-69 који се води код Banca Intesa
Д. Доказ да подносилац пријаве нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева, о чему се прилаже Уверење Секретаријата за пореску администрацију градске управе града Панчева
Сва приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.
Без ових прилога, поднета пријава неће се узети у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице, односно његов овлашћени заступник.
Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.
ЈП „Дирекција” Панчево је дужно да пре отпочињања поступка доделе површине јавне намене прибави од надлежних предузећа информацију о могућности прикључења на постојећу комуналну инфраструктуру.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”, З.Јове Јовановића бр. 6, Панчево, са назнаком „ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ - НЕ
ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које конкурише.
Рок за подношење пријава је закључно са 09. 05. 2017. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 09. 05. 2017. године у 12 сати у соби бр.108, у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 у Панчеву.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење уговора о закупу дела површине јавне намене ради постављања киоска износи 30.000,00 динара.
Учесник који је понудио највећи једнократни износ за део површине јавне намене ради постављање киоска, дужан је да одмах, на позив председника Комисије потпише изјаву да је понудио највећи једнократни износ са назнаком висине тог износа , чиме је јавно надметање завршено.
За коришћење дела површине јавне намене, плаћа се локална комунална такса, у висини и на начин одређен Решењем Градске управе града Панчева - Секретаријата надлежног за послове пореске администрације, а које се доноси на основу Одлуке Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама, зависно од површине киоска и од зона у којој се површина јавне намене налази.
Лицу које није стекло право на део јавне површине јавне намене за постављање киоска, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од коначности одлуке о додели на коришћење површине, јавне
намене у уплаћеном износу, без камате.
Сва потребна обавештења у вези Огласа могу се добити у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 или на телефон 219-03-00.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено од стране надлежног органа.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Петак, 28. април 2017.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на
основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца
пројекта „VIP MOBILE”, Милутина Миланковића 1-ж,
Нови Београд, донео је Решење број XV-07-50161/2017 којим је утврђено да за Појекaт радио-базна
станица за мобилну телефонију „BA1351_01 PA_Pančevo_Vojlovica_2”, на катастарској парцели бр. 673
К.О. Војловица, Улица Јаношикова 61, Панчево није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити
у просторијама Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

УСЛУГЕ

KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз
шљунка, песка, сејанца, ризле, рушење објеката, ископ
багерима, разбијање и сечење бетона, насипање и набијање терена.
064/668-97-86. (236933)
„ПЕРФЕКТ”, демит фасада,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика,
кровови. 063/122-14-39.
(238651)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, екипа радника, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (238497)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-1821. (239036)
КАМИОНСКИ превоз до 2
м³, шљунак, песак, сејанац,
шут. 064/648-24-50.
(236933)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари, 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-7734. Владимир. (239493)
РАЗБИЈАЊЕ бетона, израда
паркинга, рушење објеката,
одвоз шута, ископ. 063/246368. (239401)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(239554)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (239507)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (239507)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (239507)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (239507)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(239591)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05.
(239706)
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РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (239628)
ПАРКЕТ, уградња, хобловање старог паркета, полирање, лакирање, Дебељача.
063/822-94-82, 063/865-4531. (239630)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе у
Србији и иностранству са
радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање,
чишћење станова, однос непотребних ствари, од 0 – 24
сата. 064/047-55-55.
(239673)

ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак, сејанац, ризла,
услуга вибро-плоче.
963/246-368. (239507)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(239150)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (239507)

СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-8564, 063/811-98-32, Поповић. (239760)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (239781)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, уградња ауторадија, ауто-електричар,
поправка ЦО2 апарата.
063/800-01-96. (239462)
ЛИМАРСКИ радови, израда, монтажа као и санација
старе лимарије, кровопокривчаки радови. Најповољније. 064/466-42-14.

ТРАЖИМ жену за помоћ у
кући уз бесплатно становање. 064/437-63-59. (23947)
ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за вожњу чамцем
издату од мин. за инфраструктуру бр. 30432/07, на
име Ђорђе Нађ. (239738)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 7. разреда и
ђаку књижицу Основне
школе „Јован Јовановић
Змај” на име Марина Тапалага. (239749)
ПЕНЗИОНЕР, удовац, тражи
жену за дружење од 55 до
60 година, могућ брак. Панчево и околина. 060/671-3368, 063/771-33-68.
СИТУИРАН пензионер, 70
година, жели да упозна госпођу ради брака. 060/15017-15, 251-77-15. (239648)

РАЗНО
ТУРИЗАМ
ИНОСТРАНОМ пензионеру,
67 година, потребна жена
за помоћ у кући. Стан, храна, плата по договору.
061/245-16-21. (237798)
ЖЕНИ потребан мушкарац,
озбиљан. 065/445-55-13.
(239423)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ издајем апартман. 311-861,
063/812-06-89. (239718)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
Тел. 063/709-44-97.
(239588)

Последњи поздрав нашем вољеном

ДУШАНУ
ПРЕДИЋУ
1. XII 1950 – 25. IV 2017.
Твоја љубав и доброта
којом си нас обасипао
остаће заувек у нашим
срцима и мислима.
Твоји синови
СЛОБОДАН, ДУШАН
и ВЛАДИМИР, снаје
ВИОЛЕТА и СНЕЖАНА,
унука ЈЕЛЕНА и унуци
НИКОЛА и АЛЕКСА
(133/4710)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав својој најмилијој

ПРЕВОЗ кипером повољно:
сејанац, песак, шљунак, туцаник, одвозим шут.
064/354-69-94. (239642)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 062/156-0207,064/317-10-05. (239706)

ДИТКИ ИЛИЋ
МОМИР
ПЕТРОВИЋ
Последњи поздрав од
породице ПЕРИЋ

од њених: мајке СЕКЛИЈЕ, брата БОБАНА, снаје МАРИЈЕ,
братичине МАЈЕ и ВАЊЕ и зета МИРКА
(56/239566)

(36/239492)

Напустила нас је наша
драга пријатељица, наш
анђео чувар

Последњи поздрав

ДИТКА ИЛИЋ
Најдража наша,
одбијамо да о Теби причамо у прошлом времену.
Твоја љубав према нама, толико је јака да је свеприсутна.
Ти си ванвременска.
Хвала на свему,

ДИТКА ИЛИЋ

Волимо Те.
Супруг МИЋА, син РЕЉА, ћерка МИНА, зет МИЛАН
и унуке НИКА и ИСКРА
(74/2396224)

Последњи поздрав сестричини

ДИТКИ ИЛИЋ
Хвала ти на
дугогодишњој
подршци, заувек твој
„бенд”: МИЋА, САША,
ГАБИ, БРАНЧЕ, КРЛЕ,
ДАБА, БОРА,
ГЕНЦ и ГОРАН

од породица НИКОЛИЋ и ПЛАТИША, њене тетке РУЖИЦЕ,
тече МИЛОРАДА, сестре ИВАНЕ и зета СИНИШЕ
(57/239567)

(82/239647)

Тужна срца и с болом обавештавамо да је 19.
априла 2017, преминула наша драга

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ДИТИ
ДИТКИ ИЛИЋ

РОЗИНА ИВАНЧИЋ

од породице ЏАНТОВСКИ: ујак ЂОРЂЕ, ујна РУЖИЦА,
брат НЕНАД, сестра НАТАША, снаја НЕДА и зет БОЈАН
(55/239565)

1934–2017.
Сахрана је обављена 20. априла 2017, на Католичком гробљу у Панчеву.
С љубављу и тугом: ћерке ЈЕЛЕНА и АНА, унуци
КАТАРИНА, МАРЈАНА и МИЛОШ и брат
СТЕВАН с породицом
33/239486)

Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Колектив ОШ „Стевица Јовановић” Панчево
(24/ф)
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Петак, 28. април 2017.

Тужна срца јављамо да се упокојила наша
вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Изашла је изненада кроз тесна врата

ВИОЛЕТА БЛАГА
песник

РАДМИЛА ФИЛИПОВИЋ

Нема никог више ко ће нам написати:
„Права сам Српкињица
са хеклером у цегеру”
ВЈЕРА и МИЛОВАН

ВИОЛЕТА БЛАГА
1963–2017.

(102/239703)

Сахрана је обављена 24. априла 2017, у 12
сати, на Новом гробљу.
Мајка ВЕРА, супруг РАДОМИР, син
АНДРЕЈ, сестра НАТАША
и зет МОМЧИЛО

Последњи поздрав драгој колегиници

(7/239397)

Тамо, куда си кренула
У сан без снова, У свет без бола
У бескрај до кога само мисао сеже
Тамо, куда си кренула, нема пута сем сећања
Да нас нитима веже.
И у свом одразу, видим твоје мудре очи.
Тада позор тихо пламти, да се дело не укаља
Да се упамти.
С бесконачном љубављу и неизмерним поштовањем ћерка
СНЕЖАНА, зет МИЛАН, унучад МИЛЕНА и ВЛАДИМИР
(132/4710)

Физички је овај свет напустила

Последњи поздрав драгој тетки

Последњи поздрав драгој сестри

ВИОЛЕТИ БЛАГИ
1963–2017.

РАДМИЛИ ФИЛИПОВИЋ
Колектив Културног центра Панчева

ВИОЛЕТА
БЛАГА

ВИОЛЕТА
БЛАГА

од брата МИЛЕТА с породицом

(77/ф-534)

(132/4710)

РАДМИЛИ
ФИЛИПОВИЋ
Последњи поздрав нашој

Била је моја другарица,
саговорница уз преподневну суботњу кафу.
Сваки од наших разговора чинио ме је бољим и
мудријим него што јесам.

Знамо да си сада на месту где те ништа не боли, где нема неправде и
зла, тамо си где су сви
исти као ти...
Почивај у миру, вољена
наша Вики.

ВЛАСТИМИР
АДАМОВИЋ

Српски покрет „Двери”

(113/239739

(94/239685)

МИЛОШ и МИЛЕНА
с породицама
(128/4710)

ВИОЛЕТА
БЛАГА

ВИОЛЕТИ
БЛАГИ
Чланови Друштва
српско-руског
пријатељства Панчево

Драга Викице, хвала ти
што си нама блиска била.
Радуј се јер си Богу
ближе.
Почивај у миру.
Последњи поздрав
од НАТАШЕ, ДАНИЛА
и ЈОЦЕ

(62/ф)

(34/239347)

Последњи поздрав сестри

Драга

ВИОЛЕТИ БЛАГИ

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

26. априла 2017. године преминула је наша вољена мајка, баба и
прабаба

ГОРДАНА МРКАЉ

Последњи поздрав

рођ. Мишковић

Брат ЂУРА с породицом

1935–2017.

(93/239684)

Мојој

ВИКИЦЕ

ВИОЛЕТИ
С љубављу као вечним надахнућем.
Твоја БОКИ с породицом

ВИОЛЕТИ БЛАГИ

Радуј се анђелима.
ВЕЉА и ГОЦА

Месни одбор „Двери
Старчево”

(18/)

(104/239717)

Последњи поздрав драгој пријатељици

Сахрана ће се обавити у петак, 28. априла 2017. године, у 14 сати,
на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерке МИЛИЦА и ЗОРИЦА с породицама
(120/239786)

Последњи поздрав вољеној баки и мајци

Последњи поздрав вољеној мајци, баби и прабаби

(118/239776

Последњи поздрав мојој баби

ВИОЛЕТИ
од ТАТЈАНЕ
и АЛЕКСАНДРЕ
(92/239682)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ МРКАЉ
Хвала ти на свему што си ми била.
Твоја МАРИНА с породицом
(123/239786)

ДРАГАНУ
ШКРБИЋУ
од МАРКА, ЈЕЛИЦЕ и
НИКОЛЕ КАЛИНИЋА
(39/239512)

ГОРДАНИ МРКАЉ

ГОРДАНИ МРКАЉ
Отишла је у вечност моја драга мајка.
С поносом и тугом чуваћу успомену на тебе.

Живећеш увек у нашим срцима.
Твоји: БОРИС, ЗОРИЦА и КАРЧИ

Твоји: МИЛИЦА и МИЛОВАН с децом

(121231786)

(122/239786)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 28. април 2017.

Наш вољени

25. априла 2017. завршио се један частан
живот. У 79. години, умро је мој отац, таст
и наш ђедо
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Последњи поздрав прики

ПЕТКУ
СТЈЕПАНОВИЋУ

РАДОШ ДИВАЦ
дипл. инжењер машинства

3

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ САЈА

1930–2017.
преминуо је 24. априла 2017.

1938–2017.

Сахрана је обављена 26. априла 2017, у 16
сати, на Католичком гробљу у Панчеву.

од прије ЛИДИЈЕ
(129/239823)

С љубављу ћемо чувати успомену на њега.

Сахрана ће се обавити 27. априла 2017, у
16 сати, на Новом гробљу.

Супруга РУЖИЦА, ћерка ВИЛМА, унуци
ВУК, МИЛЕНА, КОСТА, ПЕТАР и МАРКО
и зетови РАДЕ и НЕНАД

У дубокој тузи: ћерка СЛАЂАНА, зет
САША и унуке АЛЕКСАНДРА и АНЂЕЛА

Поштованом

ЧЕДИ СТАНКОВИЋУ

(107/239724)

(96/239687)

Последњи поздрав драгом брату - стрицу

Последњи поздрав

Теби тата

ЗВОНИМИРУ
ДРАГУТИНОВИЋУ
последњи поздрав.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
РАДОЈЕ, МИЛЕНА,
ДАМИР и ДАНИЈЕЛА

ПЕТКУ СТЈЕПАНОВИЋУ

од брата ВУКА, снаје, братанице и братића
с породицама
(130/239826)

од другара и пријатеља из клуба „Тесла”:
ЧОБИЈА, МИЋЕ, БИЉЕ, ОЉЕ,
ОМЕРА АРКАДИЈА, ЗЕКЕ, БОСАНЦА,
АЛАМУЊЕ, ДОКТОРА, МИРКА, СОЋЕ,
МАЉЕ, МИЛЕТА и ЛАКИЈА
(124/237997)

С тугом се опраштамо од

(52/239555)

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ
САЈА

Поштованом

ДУШАНА ПРЕДИЋА

Ти си живео за мене,
а ја за тебе.

нашег члана и дугогодишњег активисте ове Месне заједнице.

Хвала за све.
После тешке болести преминула је наша

Твоја СЛАЂА
(108/239724)

Скупштина МЗ „Тесла”

ЗВОНИМИРУ
ДРАГУТИНОВИЋУ

(126/ф)

последњи поздрав.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ЉИЉАНА и зет
ЈОЖЕФ с породицом

25. априла 2017. преминуо је наш драги

ЉУБИЦА ИЛИЋ
1943–2017.

(53/239560)

Наша вољена преминула је 20. априла, али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син НЕНАД, снаја ТАТИАНА
и брат РАДОМИР с породицом

Последњи поздрав

(116/239767)

МИЛИЋ ВУЧКОВИЋ

ДУЛЕ ПРЕДИЋ

1942–2017.

Остајеш нам у најлепшем сећању.
Твоји пријатељи са Тесле: ПЕЦА, МИЛАНЧЕ,
МАЈА, РАША, ГРБА, ЖЕЉКА, БИБАЦ, САНДРА,
ТИГРАН, РОТАР, БИЉАНА, ЗОРИЦА,
МИРОСЛАВА, ДАНКА, ВЛАДА, РАДА, ОЛГИЦА,
ЈАДРАНКА, БОГДАН, КОЛЕ и остали

Сахрана је обављена 26. априла 2017.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, ћерке
БРАНКИЦА и СРЂАНА, унуци НИКОЛА
и НИНА и зет БРАНКО

Поштованом пријатељу

(109/239725)

МИЛИЋУ
ВУЧКОВИЋУ
Стриц МИХАЈЛО
и породица ТОМОВИЋ

(127/ф)

(111/2397288)

Драги наш

ДАНЕТУ ГЛУМЦУ

Последњи поздрав пријатељу

последњи поздрав.
Породица НИНИЋ

У суботу, 29. априла, у 13 сати, на гробљу Котеж, поводом годишњег
помена окитићемо цвећем и залити сузама вечну кућу нашег вољеног

(95/239686)

Последњи поздрав

Прошле су три године

ДАНЕ
Никада те неће
заборавити твоји
ГЛИШИЋИ

ДАЧИ
САВА и ДРАГИЦА ПАУН
(3/2396364)

(76/239632)

МИРКА МАРИЋА

Прошло је пет година откад није с нама

МИЛИЋУ
ВУЧКОВИЋУ
од породица ЈОЈКИЋ,
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
и ШАТЛАН
(110/239725)

ЖАРКО
МИЛИЋЕВИЋ
Недостајеш нам.

СЛАВКО ЦВРКОТИЋ
1938–2012.
Заувек у нашим срцима.

Породица

Његови најмилији

(119/239778)

(106/237923)

10. III 1991 – 12. V 2016.
Страст, младост и гордост сиња, све се предало без буне, просто...
На гробу тишина, у кући празнина, али твоја дела натопљена љубављу, вером и истином живе у нама.
Ни кише, ни сузе туге не могу спрати твоје име, нити песак времена може замести твоје трагове.
С љубављу
родитељи БОРКА и МИЛОВАН, брат МАРКО
и снаја ЉУБИЦА с децом
(105/239719)
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У суботу, 29. априла, у 10 сати, на Католичком гробљу обележићемо двогодишњи помен нашој драгој

МАРИНИ ДИВИЋ

Сећање на драге родитеље

Сећање на наше вољене

ПОЖАР

АТАНАСОВСКИ

РАТКА

ИМРЕ

КАТИ

1922–1987.

1928–2015.

С љубављу и тугом чувамо успомену на вас.
Ћерка МАРИЈА, зет ПЕРА, унука СУЗАНА
и унук ЈОВАН

2015–2017.

(8/239398)

Прошле су већ две године неизмерне туге и бола. У сваком сату и
дану недостајеш драга наша Маки.
Почивај у вечном миру, нека те анђели чувају – анђеле наш.
Твоја породица

ДУШАН

2007–2017.
2012–2017.
Време које је прошло није ублажило тугу и празнину у нашим срцима. Недостајете.
Ваши: ћерке СТАНОЈКА, ЛАГИЦА и ЛИДИЈА,
зетови ПЕРА, РАДОВАН и НЕНАД и унуке
МАЈА, ДРАГАНА и НАТАЛИЈА
(6/231396)

29. априла 2017. обележићемо шест месеци откако нас је напустио наш вољени

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ

(101/239699)

Најдражој мајци

Две године су прошле...

ТУЧЕН

МИРЈАНИ
СЛАВКОВИЋ

ЧЕДОМИР АНТИЋ
1975–2016.
Време пролази, а туга је иста. И даље не верујемо...

САВИ
ВУКОВИЋ

Отац СТАЊА и сестра СТАНИСЛАВА
(98/239691)

ЛУКА ЈОВИЋ

1936–2017.
од најмилијих: син
ДРАГИША
с породицом,
син ЈОВАН
с породицом и ћерка
ДОБРИЛА с породицом

2007–2017.
Док је нас живеће и сећање на тебе.
Супруга МАРИЈА, син
ЗОРАН с породицом
и ћерка ГОРДАНА
с породицом

(54/239561)

(38/239513)

ПОМЕН
Вечно сећање и хвала
драгом

2. маја навршава се
шест година од смрти
нашег

НИКОЛИ
МАТИЋУ

СПАСОЈА
ПАВЛОВА

2012–2017.
По добром те памтимо,
с поносом помињемо и
од заборава чувамо.
Супруга КАМЕНКА и
породица ИЛИШЕВ

2011–2017.
С тугом и сетом чувамо
успомену на тебе.
Супруга РАДМИЛА
с децом и сестра
СТАНИЈА с породицом

(17/239420)

(78/239637)

26. VIII 1955 – 2. V 2015.

ДУШАН

МИРА

2015–2017.
Без обзира што њихова срца не куцају више, ми који смо остали, вечно ћемо их волети и чувати као најдражу успомену.

Две дуге године откако
те нема, време пролази
некако, али бол не престаје никако.
Живећеш вечно у мом
срцу.
Нека те анђели чувају и
нека ти је вечна слава.
Заувек ожалошћени
твој син МИКИ

ЈЕЦА, САШКА, БАНЕ, ВЛАДА и ЖИЛЕ
(91/239680)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН
НЕДЕЉКОВИЋ

(114/239742)

Прошла је тужна година откако ниси с нама.
Шестомесечни помен

дипл. економиста
3. V 1994 – 3. V 2017.

Шестомесечни помен

СРБИНКА
ГАГИЋ
РИСТИЋ

СРБИНКА
ГАГИЋ
РИСТИЋ

Време пролази, а бол и
туга остају.
Твоји: супруг
МИЛОМИР,
син ДРАГАН
и сестра ЈАСМИНА

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.
Твоји: НАДА, ДРАГАНА
и СЛОБА

(99/239995)

(100/236995)

Навршава се четрдесет
дана од смрти наше
драге

ВУКОТА Наума
КОПРИВИЦА

ДИВНА
КАРАЈЧИЋ

Твоја сестра ЈЕЛЕНА
и сестрић ДРАГАН
с породицом

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(103/239708)

(48/239534)

У суботу, 29. априла 2017,
даваћемо полугодишњи
помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ
на моју ћерку

Поштованом

Двогодишњи помен

1942–1999.
Била си ми и остала све
што имам.
Твој син ОБРЕН
(2/239362)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ

ЉИЉАНУ
ЧИНИЋ

Заувек у нашим срцима.
Супруга АНЂЕЛКА, син
МИЛАН, снаја ГОРДАНА
и унуци АЛЕКСАНДАР
и ВЛАДИМИР

2000–2017.
Прошло је седамнаест
година бола и туге. Мамино је срце рањено.
Мама те воли

(59/239570

(16/239417)

ИШТВАНУ
КУРКО
ПИШТИ
Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо четрдесетодневни помен давати 30. априла, у 11 сати,
на католичком гробљу.
Посетићемо његову вечну кућу.
Породица

РАЦКО
Живим да те волим, зато небо молим да се једна звезда зове твојим
именом.
Породица
(90/239676)

(10/239402)

ДРАГАН
УРШИЧИЋ

МИЛЕВЕ
РАДЕКЕ

ВЛАДИСЛАВ
МИЛАКОВ

Остаћеш увек у нашим
срцима.
Ожалошћена породица

5. V 2015 – 5. V 2017.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруга ЈОВАНКА,
ћерке МАЈА
и НАТАША и унуци

Четрдесет тужних дана
без нашег Владе обележићемо 1. маја 2017. године, у 12 сати, на Православном горбљу
Породица МИЛАКОВ

(112/239738)

(87/239662)

(127/239810)

29. априла 2017, 11 сати,
даћемо годишњи помен
нашој драгој супрузи,
мајци, баки и прабаки

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

4. маја навршава се
шест месеци од смрти
наше вољене

ЕВЕ
ВЕЉКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА
СТОЈАНОВИЋ

Увек ћемо те се сећати.
Твоји најмилији

С поштовањем твоји
најмилији

Никада те нећемо заборавити.
МОМЧИЛО
с породицом

(47/239533)

(1/239080)

(64/239590)

СЕЋАЊЕ

КИРА
СТОЈКОВСКИ
Много је разлога да те
вечно памтимо, с поносом и захвалношћу помињемо и чувамо од заборава.
Твоја ћерка СНЕЖАНА
с породицом
(69/239617)

Петак, 28. април 2017.
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Отишла, а остаје... заувек

МИЛЕНИЦЕ
Драга моја,
кажу време чини своје, а ево прође једанаест година откако ниси
са нама, а мени недостајеш све више и више.
Воли те и љуби твоја тетка РАДА са МИШОМ и САШОМ
(27/239454)

МИЛЕНА РАЈИН
29. априла 2017. године навршава се четрдесет
дана откако нас је напустио наш драги

7. IV 1972 – 4. V 2006.
Најдража наша,
Ако је Tвоје време морало да стане постојиш и трајеш кроз најлепше

ГОРАН ЈОКИЋ

успомене.
Са нама си и кад плачемо, и кад ћутимо у свакој изговореној и неизго-

НЕБОЈША БЕКИЋ
1955–2017.

вореној речи.
Ту си у топлом зраку сунца, у дивном сјају звезда, у нежном цветку...

Помен ћемо дати на ковинском гробљу, у 12 сати.

Из наших срца нико Те не може узети, никад нећеш отићи.

Његови: МИЛИЦА и НИКОЛА
(63/и)

Волећемо Те док трајемо.

1981–2001–2017.
Твој рођендан Гого прослави с анђелима, а ми
ћемо с тугом и сузама.
Воле те твоји: тата
РАДИША, мама МИРА
и брат ГРАДИМИР
с ВЕСНОМ
(66/239602)

Сестра ДРАГАНА, мама, тата и теби најдражи ДАНИЦА и ДАНИЛО

Прошло је четрдесет тужних дана откако није с
нама наш

3. маја навршава се четрнаест година без нашег

СЛОБОДАН САРАФИЈАНОВИЋ
БОБАН

ЈОВАНА
ЈОВИЧИЋА
ЈОВКЕ

(26/239457)

28. априла 2017. навршавају се три тужне године
од смрти нашег драгог супруга, оца и деде

На старом православном гробљу, 29. априла
2017. године, у 11 сати, одржаће се годишњи помен нашем драгом

1950–2017.
Време пролази, али сећање, туга и бол остаје.
Твоји најмилији
(40/239516)

ЈОВАНА ЖУГИЋА

Остаћеш у нашим срцима заувек.
Мајка ЈЕЛЕНА и ујак
ДУШАН с породицом
(9/)

ЗОРАНУ ВЕНЕВСКОМ КИМБИ

1928–2014.
Вољени никада не умиру.

28. априла навршава се
шест тужних месеци откада није с нама наш драги

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

Твоја ЗОКА с породицом

(80/239641)

(81/239642)

Прошло је четрдесет
дана откако си нас напустио

30. априла 2017. навршавају се две године од
смрти моје драге мајке

ЗОРАН
ВАНЕВСКИ

1934–2016.
Увек ће те волети и никада те неће заборавити твоји најмилији

ЗОРАН МИТИЋ

ЕМИЛИЈЕ
УЗЕЛАЦ
С љубављу и тугом чувам успомену на тебе.
Твој син САША

Заувек у срцу ћерка
ВЕРА и унук ГОРАН
с породицом

(65/239598)

(29/239473)

(71/239623)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО
СТЕФАНОВИЋ

КАТИЦА
СПАСОВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим мислима.
Брат ДРАГАН
с породицом

2001–2017.
Прошло је дугих шеснаест година. Нека те анђели чувају.
Син МЛАДЕН
с породицом

Породица СПАСОВСКИ

(84/239652)

(28/239)

(20/239433)

3. маја 2017. је две године откако није с нама
наш вољени супруг,
отац и деда

Обавештавамо родбину и
пријатеље да у суботу, 29.
априла, у 10.30, на Старом православном гробљу обележавамо четрдесет дана од губитка нашег вољеног

27. IV 1997 – 2017.

27. априла 2017 је петогодишњи помен.

1973–2017.
Увек у срцу и мислима.
Тетка РУЖА, брат
СЛАВЧЕ и сестра
ЗОРИЦА с породицом

(51/239544)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

КОСТА ЋОСИЋ
ДРАГОЉУБ
МАРИНКОВИЋ

Драги наш

Поштованом

27. априла 2017. навршавају се две године од смрти

БОГОЉУБУ
ОБРАДОВИЋУ
2012–2017.

ТРАЈАН АНДРИЈЕВСКИ ТАЛЕ

СТАНОЈА ПЕТРОВАЧКОГ

2014–2017.
Сестра МИЛИЦА и браћа ИЛИЈА
и ЉУБЕ с породицама

1942–2015.
Његови најмилији: супруга НАДА и синови БОШКО
и ЈОВАН

(86/239659)

(125/239801)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(42/239521)

ВОЈА МИТИЋ
1957–2015.
Недостајеш твојој породици.
Супруга ВЕРА, ћерке
МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА
и унука НИКОЛ

Супруга БРАНКА,
ћерке НАТАША и САНДРА
с породицама

(72/239623)

(41/239520)

БРАНКА
ВЕСИЋА
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26. априла навршава се десет година откада није с нама наш мили
тата и деда

26. априла навршава се десет година откада није с нама

29. априла навршава се годину дана откада није с нама наш отац и деда

ВУКАШИН САВАНОВИЋ

ВУКАШИН САВАНОВИЋ

ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВ
МИТА ФЕЛЧЕР

26. IV 2007 – 26. IV 2017.

26. IV 2007 – 26. IV 2017.

Прошло је време које неће донети заборав.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји: унук АЛЕКСА, ћерка ЈЕЛЕНА и зет ЖИКА
(23/239443)

Прошло је тужних шест месеци откако си
нас напустио

Много је разлога да те вечно памтимо, с
поносом и захвалношћу помињемо и чувамо од заборава.

С љубављу супруга БОЖАНА
и ћерка МАРИЈА

Твоји: син НИКОЛА, снаја ЗОРИЦА
и унуци ДИМИТРИЈЕ и БОГОЉУБ

(22/239443)

(49/239535)

Мојих тужних шест месеци

Прошло је шест месеци

ДИМИТРИЈЕ
ПАВЛОВ

ЂОКА ТОМИЋ
1953–2016.

ЂОКА ТОМИЋ

ЂОКА ТОМИЋ
Ово су речи песме коју волео си, по којој
памтићемо те и која испратила те је:
„Уморан је стари цига, знам његове муке,
свирао би ал’ гудало испада из руке, дочек’о је многе зоре наглед’о се свега. Памтиће га многи људи, жао ми је њега”.
Ћерка ЗОРИЦА, зет АЛЕКСАНДАР
и унуци КАТАРИНА, ВУК и НИКОЛИНА

Научио си ме много чему, али најтежу
лекцију си оставио да научим сама. А то
је... како да живим без тебе тата.

Не знам да ли ћу све ово преболети, али знам да
нас гледаш и чуваш са друге стране. Знам да ћемо се видети драги тата кад и моје срце стане.
Ћерка ВЕРИЦА с породицом
(75/239361)

2016–2017.

С поштовањем остаје
у сећању породице
ТАРАЈИЋ
(50/239536)

Вечно ћеш живети у мом срцу.
Ћерка ОЛГИЦА, зет ДЕЈАН
и унук НИКОЛА

1. маја навршава се шест тужних месеци откад
си нас напустио

Четрдесет дана од смрти пријатеља

ЂОКА ТОМИЋ

ПЕРО ЧЕЈКОВ

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

Нисмо и нећемо те заборавити.

(45/239527)
(44/239528)

У суботу, 29. априла, у 12 сати, на Новом гробљу
обележићемо годишњи помен нашој вољеној

ВЕРИ РАДОЈЕВ

3. маја 2017. у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо
четрдесет тужних дана нашем вољеном

(43/239526)

ВЛАДИМИРУ ПЕРИЋУ

1935–2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас. Хвала на свему.
Супруг МИЛОРАД, син РАДОСЛАВ, СЛАВИЦА
и НАДЕЖДА с породицама

(97/239689)

Недостајеш нам сваким даном.
У срцу те чувају твоји најмилији: отац СТЕПАН,
мајка ЉИЉАНА и сестра МАРИНА

У петак, 28. априла 2017. године навршава се четрдесет тужних дана откада није више с нама

Сећање на поштованог
пријатеља

ПЕРО ЧЕЈКОВ

СТЈЕПАНА
ЛОБОРА

(88/239664)

(21/2394)

ДРАГОСЛАВ ДАМЈАНОВ

ЂУРЂЕВКА
КЕБИЋ

ЂУРЂЕВКА
МИРКОВ

Снаја ТАМАРА
с породицом МАРКОВ

31. X 1955 – 24. IV 2017.
Последњи поздрав мом драгом Бати.
Сестра БОРИСЛАВА БОБА с породицом

Ожалошћени: супруга, синови и родбина
(89/239676)

(46/239531)

1932–2014.

МИЛЕНА АНКИЋ
(79/239639)

26. IV 1932 – 27. IV 2014.
Прошле су већ три године откада си нас напустила.
Време пролази, али ти
нам бескрајно недостајеш као тог првог тужног дана.
Заувек те много воли
ћерка РУЖА
с породицом
(60/299575)

Три тужне године без
тебе. Поносне смо што
смо те имале.
Твоја ЈЕЛИЦА
и СИЛВИА ГАЛАМБОШ

У суботу, 29. априла 2017, у 11 сати, даваћу годишњи
помен на Новом гробљу

СЕЋАЊЕ

30. IV 2012 – 30. IV 2017.

ЗОРИЦИ СИМИЋ

ШПИРО ЂЕРИЋ

СТЈЕПАН ЛОБОР

Твој СИМКЕ

1. маја навршиће се седам година.
Породица

Године пролазе, а успомене остају.
Супруга САВКА с породицом

(14/239413)

(117/239773)

(61/239575)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

1954–2016.

(58/239568)

Петак, 28. април 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Навршава се годину дана од смрти нашег вољеног сина и унука,
7. маја 2017. године, у 11 сати, ће се одржати помен на Новом гробљу у Београду
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30. априла навршиће се осам година откако ниси с нама

МИЛАН ЛАЛИЋ
29. априла навршавају се четири дуге,
болне године, откако ниси више с нама

1945–2009.

ИГОР ЈЕЛИЋ ГИЛЕ
Дан за даном пролази, али ниједан без туге за твојим милим и насмејаним ликом.
Остаћеш нам вечно, с љубављу, у сећању.

1994–2016.

Воле те твоја мајка, МЕДА, тата и бака

Твоји најмилији

(19/239428)

(31/239482)

ДУШАН АТАНАСОВСКИ
ДУЛЕ

СЕЋАЊЕ
на моје родитеље

КАНАЧКИ

20. VIII 1945 – 29. IV 2013.
Чувамо те од заборава.
Твоји: ЖИЖА и БОРИС

ДАНИЦА ТРАВИЦА

(85/239654)

29. априла 2017, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

ЗДРАВКА

СТЕВАН

1. V 2013 – 1. V 2017.
27. V 1975 – 27. V 2017.
Мама, Тата... тако велике речи које ја немам више коме рећи.
Ваша ВЕСНА

(11/239406)

Навршава се шест месеци од смрти мог супруга

СЕЋАЊЕ

(68/239613)

5. маја навршавају се две године откако није с
нама наша драга супруга, мајка, бака, тетка и
стрина

17. VIII 1987 – 1. V 1996.

СТЕВАН МАРКОВ РОГАН
2009–2017.

МАРКО
ГРУЈИЧИЋ
МАКИ

РАДОМИРА КРСМАНОВИЋА
ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ
1948–2015.

Све је пролазно, само је љубав вечна.
НАДА

Твоји: супруг ВУЛЕ и деца с породицама

(15/239414)

(30/239481)

Вољени, носимо те у
својим срцима. Стално
си у нашим мислима.
Твоји најмилији

Твоје сестре ЗОРА и ВЕРА
(12/239407)

28. IV 2010 – 28. IV 2017.

(32/239485)

26. априла 2017. навршава се годину дана откада није с нама наш
вољени

ПАВЛЕ
АБРАМОВИЋ
С љубављу и тугом чувамо успомене и твој лик.
Брат ЗЛАТКО, братанац
АЛЕКСАНДАР и снаја
МИРЈАНА

Пет тужних година без
тебе, драги наш

27. априла навршава се
осаманаест година туге
и бола откада није с нама мој драги син

СЕЋАЊЕ

прим. др ДОБОРСАВ
В. ПАВЛОВИЋ ЛЕВЧАНИН

ЉУБИСАВ
СИНЂИЋ
СИНЂА

СЛАВКО
БОЖИЋ

… Десет година дугих
година без тебе...
Заувек у срцу.
Супруга МИРА
и ћерка НЕНА

С љубављу и поштовањем чувамо те у срцу.
Твоји најмилији: ЦЕЦА,
ЗОКИ, МИКИ, МАРА
и унуке ИРИНКО,
КИКИ и МАРИЈА

Вечно у срцима маме,
брата, сина и ћерке

Породица

(73/231623)

(37/239504)

(13/239411)

(5/239391)

МИЛАН
МИЈАНОВИЋ
ВАСА
МОМИРОВ

Седам 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
(4/239379)

2. V 2007 – 2. V 2017.
Живиш у сећању, с љубављу и поносом.

Пет година није с нама наш драги

(115/239759)

Непреболу наш

Годишњи помен сестри

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ

ПАВЛЕ
АБРАМОВИЋ

26. априла навршила се
тужна година откада ниси с нама.
Породица МАРКОВИЋ
(35/239490)

ДИМИТРИЈЕ ЂОРЂЕВ

СРБИНКИ ПАВЛОВИЋ

1. V 2001 – 1. V 2017.
Тугују за тобом твоје: ЈЕЛЕНА, ЉИЉАНА, МИЛИЦА
и ДАНИЦА
(67/239605)

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје сестре КОСА и РОСА с породицама
(70/2396)

дипл. инж. Саобраћаја
1944–2012.
С љубављу у сећању.
Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,
сестра СНЕЖАНА с породицом и породица
ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(28/239460)
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Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Добили ћерку

Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

15. фебруара: Искру – Андреа Пислевић и Сава Стојанчевић; 10. марта: Хелену – Мира Стефановић и Средоје Николић; 31. марта: Уну – Миона Поповић и
Ненад Станојевић, Анђелу – Јелена Стошић и Никола Петров; 3. априла: Наталију – Дијана и Мане Орловић, Анабелу – Дениса Александра Ћурарју и Игор
Мунћан; 4. априла: Бојану – Зорана и Марко Орашанин, Јелену – Драгана и Пајо Андић, Лану – Марина Јаковљевић и Душан Мињевић, Тамару – Миљана Перошевић и Никола Илић; 10. априла: Магдалену – Данијела Хрубик и Иштван
Бата; 12. априла: Елену – Светлана и Тони Боднар; 13. априла: Хану – Ивана
и Тибор Ембели, Сару – Славна и Саша Јанков; 14. априла: Ивану – Тамара и
Иван Малетин; 15. априла: Леонору – Маја Пешић и Ненад Митић; 17. априла:
Дуњу – Јелена Павковић и Мирослав Павловић.

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

Добили сина

Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

12. марта: Андрију – Милана Павичић и Александар Кнежевић; 30. марта: Вука – Јасмина Миладиновић и Драган Максимовић; 4. априла: Марка – Дејана
Стојадиновић и Ненад Станковић; 5. априла: Андреја – Марија и Милош Банда; 7. априла: Ћиру – Драгана и Иринел Тапалага; Богдана – Вања и Дејан Девић, Уроша – Ружица Петковић и Ненад Ерски, Вука – Зорица и Далибор Вучковски; 8. априла: Војина – Ивана и Љубомир Ристовски; 9. априла: Марка –
Тамара Раду и Дејан Мундреан; 10. априла: Оливера – Ивана Ракиџић Крумес
и Филип Крумес, Јована – Биљана и Мирослав Тајдић; 12. априла: Јована – Јелена Ивковић и Владимир Васиљевић; 15. априла: Јована – Сунчана и Марко
Спасић; 16. априла: Милана – Маја и Иван Милановић; 17. априла: Михајла –
Јелена Спалевић Дивнић и Миодраг Дивнић, Давида – Марија и Марко Пешић.

„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . 0800-123456
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

ВЕНЧАНИ

Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . 319-220

8. априла: Јасна Милићев и Reinaldo Martinez Ernandez, Драгица Крстић и Рахим
Алимовић, Бранислава Вучковски и Милан Тодосијевић; 9. априла: Мелиса Гиротић и Ненад Спасић; 13. априла: Андреа Томан и Младен Гаић; 15. априла: Маријана Матичић и Сеад Ровчанин; 20. априла: Зорица Паланачки и Мирослав Гаић,
Марија Машановић и Владан Крчадинац, Драгана Станижан и Богољуб Бузаџија.

Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . .377-450
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352-013, 348-547

УМРЛИ

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

5. априла: Момир Петровић (1927); 6. априла: Савка Дардић (1939), Душан Радосављев (1950), Радмила Лакешић (1933); 7. априла: Сида Калић (1966), Нада
Аврамов (1924), Слободанка Попов (1940), Милена Бањевић (1940); 8. априла:
Милорад Николић (1922), Душица Мандић (1935), Шандор Бокшан (1927), Ратка
Станковић (1942); 9. априла: Вида Костић (1933), Марко Ардалић (1941), Милица
Бореновић (1935), Милош Димитријевић (1940), Ружица Попов (1933), Милан Маринковић (1990); 10. априла: Милан Савић (1962), Владета Стојков (1953), Никола Милутиновић (1941); 11. априла: Добривој Костић (1929), Јагода Веселиновић
(1950), Драгослав Димитријевић (1934), Воја Шајн (1946), Младен Златанов
(1944), Божана Косановић (1948); 13. априла: Марија Вељин (1951), Јован Симовић (1941), Зора Павловић (1922), Љубоје Бојовић (1953), Милан Пилиповић
(1934); 14. априла: Петар Прерадовић (1926), Илка Мунћан (1953), Благоје Стојановић (1949), Иштван Келемен (1949); 15. априла: Савица Крстић (1962), Јагода
Дурмишевић (1956), Зорица Стаменковић (1968), Горан Станимировић (1968); 16.
априла: Дане Глумац (1931), Паја Козлина (1923), Гена Обренов (1954), Благоја
Босанац (1940), Јелена Вељковић (1924); 17. априла: Чедомир Станковић (1946),
Нада Јеленковић (1955), Милојка Шкобић (1933), Јовица Станисављев (1945), Драгутин Ђорђевић (1924), Драган Васић (1967); 18. априла: Цвета Маринковић
(1947), Стана Милојевић (1938), Милка Радмановић (1936), Гојко Малобовић
(1956), Душан Дојчиновић (1945); 19. априла: Ђока Радин (1943), Драгица Леканић (1935), Розина Иванчић (1934), Александар Крстић (1939), Катица Халас
(1945); 20. априла: Љубица Илић (1943), Дитка Илић (1952), Мара Милосављев
(1941), Рајка Пантовић (1923), Драган Стојановић (1957).

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
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(23. 9 – 22. 10)

Можете очекивати да се стање
на послу промени набоље крајем
седмице. Понуде од прошле године могу бити поново актуелне. Не
журите с доношењем одлука, ни
пословних, а ни приватних. Прихватите руку помирења од партнера или старог пријатеља.

Финансијска помоћ вам стиже
од неког блиског пријатеља или
рођака. Спремате се да направите велике промене у каријери,
али требало би да се мало стрпите. Баците се на сређивање свог
љубавног живота. Ту све пршти
од страсти.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Проверите да ли сте адекватно
решили сва имовинско-правна
питања, јер би могао бити поново актуелан проблем на који сте
већ заборавили. Стишајте свој
такмичарски дух и своју нервозу
да не бисте узроковали проблеме
у партнерском односу.

Доста добитака, али и већих трошкова повремено ће вас избацивати из равнотеже. Помоћ пријатеља је извесна иако то не очекујете. Крајем недеље стићи ће добра пословна понуда. Опустите се
у друштву партнера. Ако сте сами, допустите да вам се удварају.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Будите опрезни да не бисте по-

Веома је битно да не доносите

вредили неки зглоб. Седмица
пред вама препуна је догађања.
Смењиваће се ред лепог, па ред
стресног. Новац ћете обезбедити
додатним радом. Слободни Близанци имају могућност да упознају занимљиву особу.

исхитрене одлуке. Како год да се
ситуација одвија, спустите лопту
и сачекајте да се све слегне само
од себе. Неки Стрелчеви ће променити место живљења. Попустите пред удварањем особе коју
дуго знате, неће болети.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пробајте да се што више дистан-

Ако сте решили да нешто прода-

цирате од тренутних догађања,
како на послу, тако и у породици.
Све ћете доживљавати превише
лично, а чак ћете бити и иницијатор многих сукоба. Колико год да
делују примамљиво, избегавајте
везе са заузетим особама.

јете, период је изузетно повољан
за то. Почињете да се будите и
да с лакоћом све решавате. Новчаних проблема нема, успећете
да све решите у своју корист.
Очекује вас позив за излазак.
Прихватите га.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Седмица није повољна за скла-

Решавајте проблеме један по

пање великих послова, инвестиције, нити за било каква улагања,
па чак ни за реновирање куће.
Примирите се да не бисте били на
већем губитку. Љубавни сусрети
ће бити интензивни, па постоји
могућност уласка у нову везу.

један, није чак ни потребно да
правите приоритете. Раскините
сарадњу са особом која вас дуго
иритира. Новац који очекујете
мало ће каснити. Покажите више
љубави према партнеру и не дозволите да у везу уђе неко трећи.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Ако сте запослени, пред вама је
повољан период. Они без посла
могу очекивати понуду за посао,
па макар и хонорарни. Могуће је
да ћете од неког рођака добити
извесну своту новца. Љубавна
ситуација није сјајна, али свако
има право да машта.

(19. 2 – 20. 3)
Активни сте можда и превише, па
сте склони прављењу грешака.
Новчане заврзламе успешно решавате преко неке институције. Контакти са странцима даће повољне
резултате. Нисте превише романтични у овом тренутку. Немојте се
упуштати у паралелне везе.

(1) НЕЗАСИТ ЧОВЕК

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

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. вештина, умешност, 2. компјутерски
стручњак, софтвериста, 3. амерички тенисер (Енди) – Емилија одмила,
4. држава у Африци – издавачко предузеће (скр.), 5. такмичење у брзини – филм Срђана Драгојевића, 6. предлог уз локатив – сакупљач лековитог биља, 7. једногодишње ждребе – стари народ пореклом из централне Азије, 8. учесник семинара, 9. фармерке.

Ован

8

4

1

6
3

У тренутку кризном
УПОРНО ће СТАТИ,
за себе ће добро
решење сковати.

У глаголу ПОЗИВАТИ,
кад се слова добро сложе,
зa придев сe именични
назив стручни добит може.

9

7

(2) СПОРАЗУМАШ

(3) ИМЕНИЧКИ ПРИДЕВ

7
3

За човека овог
ничег МАЛОГ НЕМА,
велико богатство
он сања и спрема.

РЕШЕЊА – Двострука укрштеница: спретност, програмер,
Родик, Ема, Египат, ип, трка, „Ране”, на, травар, оме, Авари,
семинарац, траперице. Судоку: 563719428, 894625713,
127438659, 639854271, 781296534, 245173986, 356982147,
912347865, 478561392. Анаграми: (1) мегаломан, (2) опортуниста, (3) апозитив.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРЕВНА МИСАОНА ИГРА НА ПОТПУНО НЕОЧЕКИВАНОМ МЕСТУ

ШАХ УСРЕД ПИЈАЧНЕ ВРЕВЕ
У протеклом броју „Панчевац”
је на овом истом месту писао о
врхунском шаху у нашем граду, тачније са чиме се све носи
и поноси клуб светле традиције – „Светозар Глигорић Глига”.
Тада је, поред осталог, речено да се ова древна игра на 64
поља, без обзира на компјутере и разне новотарије, и даље
котира као један од најпопуларнијих спортова у нашем
окружењу. Наведено је и то да
га поново све више играју
млади, а о старијима да и не
говоримо.
У то колико је заступљен и на
неочекиваним местима, може
се уверити свако ко прошета
Зеленом пијацом. Тамо, надомак излаза кa Змај Јовиној
улици, увек је некаква граја,
док некрунисани мајстори црно-беле табле напетих ганглија покушавају да матирају ривала.
„Види ’де ти краљ!”, „Ау, бре,
оде ти лауфер?”, „Оданде ти
прети мат...” Све ово може се
чути на најнеочекиванијем месту за демонстрирање тако суптилне и интелектуалне игре
као што је шах.
Свако ко је некада, у последњих десетак година, прошетао ударном штрафтом Зелене пијаце, лако је у близини
улаза из Змај Јовине улице
могао да уочи групу прилично бучних, наизглед помало
острашћених, али генерално
увек расположених људи који
се окупљају око једне црно-беле табле на 64 поља. Готово

невероватно, али ови ентузијасти своје стратешко умеће у
древној игри показују усред
пијачне вреве.
Игра се у свим условима
Почело је пре десетак година,
када је Аца Милетић, пијачни
продавац, донео по шеснаест
црних и белих фигура и поменуту таблу на 64 поља. И од првог момента нашли су се заинтересовани пролазници спремни да се искажу у овој мисаоној
вештини. Један од њих је и Велибор, који се сматра неком врстом статистичара ове приче.

Он наводи да фигуре никада
не мирују, а да се игра свакодневно у току свих годишњих
доба.
– Иако чврсто језгро чини
између седморице и десеторице играча, није мало ни
оних који нешто ређе навраћају, па их је веома тешко из-

свађа, али иако то можда није
фер, неки кибицери воле да
добацују – наводи Велибор.
А кад се заврши партија,
следе неизбежне анализе и покушаји поражених да схвате
где су погрешили.
Људи разних фела
Поред такмичарског аспекта,
занимљиво је и то ко се све
окупља на оваквим местима
због једне тако суптилне игре.
Ту су испреплетене и разне
судбине, па поред пијачних
продаваца, махом људи који
су у једном моменту остали
без посла и сада овде покушавају да преживе и бројних пензионера, заступљени су људи
разних фела.
„Домаћин” Аца, рецимо, на
импровизованој тезги нуди
робу широког асортимана, па
док игра, мора повремено да
направи паузу како би понешто и продао. По занимању је
машинбравар; радио је у петшест фирми, а како није запо-

слен већ дуже време, управо
поменутих десет година, довија се пијачном трговином.
С друге стране, Радованова
прича представља праву голготу – преживео је ратно стање
у Мостару, био и у затвору, а
догодио му се и судар, након
чега је лежао у болници због
повреде главе.

бројати. Зна се, рецимо, да су
неки редовнији одиграли и по
петсто међусобних дуела, а
има разних ривалитета, као
када се, на пример, сучеле
„партизановци” и „звездаши”.
Игра се по систему „победник
остаје”, важи правило „такнуто-макнуто”, то јест ако се
крене фигуром, мора се потез
завршити до краја. Буде ту и
веома добрих партија; има
мечева који трају и по неколико сати, а није мали број ни
оних који се заврше ремијем.
Не смета нам публика, нема

Бели – од скитнице до шампиона

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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.

Срећко

НЕОБИЧНА СУДБИНА ЈЕДНОГ ПСА МЕШАНЦА

Један пас који је до јуче бесциљно тумарао улицама доживео је праву сатисфакцију.
Наиме, пре око две године
једна хумана породица удомила
је белог мешанца који је тада
био стар свега неколико месеци.
Врло брзо он је постао омиљени
лик у кући Косановића из Опова. А како и не би када је дружељубив, мио, весео и разигран.
Поред тога, Бели је био одличан
чувар свог дворишта и до краја
одан свом газди Кости.

– Иако ми је један познати
неурохирург сугерисао да не
би требало да замарам мозак,
ја сам тада кришом играо шах

– каже један од најбољих у пијачним дуелима.
Много добрих мајстора
По квалитету нимало не заостаје ни најстарији такмац –
Џими из АТП-а, који чак има
и неку категорију. И поменути
Велибор уме да веже и по
шест-седам партија, као и „домаћин” Аца. Не заостају ни неки други играчи, попут, рецимо, Золтана, који воли да игра
преко интернета, добар борац
је и Игор Прпић, комшија с
тезге преко пута, па осамдесетогодишњи Жика, чувени паприкар Светозар Кочић, а у
прекаљене мајсторе спада и
Станиша. Он поседује звање
прве категорије, редовно је
играо на радничким спортским играма, поред осталих и
с браћом Орлов – Пајом и Костом.
И да ствар буде занимљива,
баш овај други у том моменту
пролазио је недалеко одатле.
– Понекад свратим и бацим
поглед. Они чак и не знају да
сам их снимио једне зиме, када су сви били у шубарама, и
то поставио на један сајт. Ово
је сигурно најбоља екипа у
граду, али игра се и на неколико места на бувљаку, као и у
Народној башти. Интересантно је и да је испред Градске
управе било постављено све
што је потребно, али нико није играо – наводи Орлов.
И тако, на пијаци се, као
што је речено, црне и беле фигуре повлаче у свим могућим
приликама. Боље рећи, игра
се у специјалним условима, па
је за њега неопходна велика
концентрација. За то време
такмаце увек прате будне очи
кибицера, махом пензионера.
Успут падне и која пошалица,
попије се и понеко пиво, јер
поента је и у добром дружењу.
Али, свакако, и у навијању.
И баш у следећем моменту
проломио се уздах када је
Аврам брзометно матирао
свог противника.

У међувремену су власници
одлучили да се њихов љубимац окуша и на разним надметањима, па је у релативно
кратком року освојио четири
медаље и пехар. Тако је на чувеним „Овчарским данима” у
Сакулама на изложби пулина
и осталих паса 2015. заузео
треће место, а у наредне две
године проглашаван је за најлепшег. Приде, у Зрењанину
је на једном сличном надметању освојио треће место, медаљу и пехар. Због свега тога
ова куца неретко излази у разним новинама и часописима.
Како ствари стоје, није немогуће да Бели једног дана
постане најтрофејнији мешанац у Србији и региону.

Овај мачак, стар седам месеци,
пронађен је испребијан и поломљеног репа испред Културног
центра Панчева, где га је неко
оставио по кишном дану да угине. Хумане суграђанке су га
привремено збринуле и одмах
одвеле до ветеринара који му је пружио помоћ.
Нажалост, остао је без репа, али сада се потпуно опоравио,
стерилисан је и тражи нови дом.
Мазан и миран, воли људе и друге мачке, навикнут је на
посип, а сви заинтересовани могу да се јаве на телефон
064/217-48-80.

Рот
Ротвајлер, стар три године, вакцинисан
је и чипован. Власник због здравствених
проблема није у могућности да се брине
о њему.
Према људима је добар и није агресиван, али у последњих годину дана скоро да
није имао контакт с другим псима, тако да
је потребно обратити посебну пажњу на то.
Можда би најбоље било да се одређено
време држи у посебном дворишту где не би имао контакт с
другим псима и како би могао полако да се социјализује и
навикне на ново окружење. Контакт-телефон: 066/341-311.

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

ТРИНАЕСТ МЕДАЉА СТИГЛО У ГРАД
Одличан наступ
панчевачких бораца
Следи Првенство
Европе

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ТЕКВОНДО БОРБАМА

АЛЕКСАНДАР БАТАЛО НА ТРОНУ
У дворани „Ранко Жеравица”
на Новом Београду прошлог
викенда је, у организацији
Теквондо асоцијације Србије,
одржано првенство наше земље у борбама. Надметало се
800 такмичара из преко 50
клубова. ТК Колосеум из
Панчева представљало је 19
такмичара.
Иако још увек јуниор, титулу сениорског шампиона Србије у категорији до 54 кг
освојио је Александар Батало, који је тако свом клубу
донео и једино злато са овог
престижног такмичења.
Сребрна одличија освојило
је осам бораца из нашега града, и то: Немања Вермезовић,

Лука Бабић, Лука Ранђеловић, Алекса Драгојевић, Матеја Поповић, Милица Неделковски, Никола Ресановић и Александар Батало.
Бронзане медаље су заслужили: Андреја Поповић, Сара
Цветковић, Андреа Драгојевић, Лара Бокун, Алекса Ранђеловић и Бојан Стефановски. Наш суграђанин Никола
Вучковић, члан ТК-а Змај из
Руме, окитио се златном медаљом и проглашен је за најбољег сениора у у Србији.
Теквондо клуб Колосеум,
иако постоји тек годину и по
дана, у екипном пласману је
заузео пето место у сениорској конкуренцији.

У Новом Бечеју је прошлог викенда одржан Куп Војводине у
каратеу за кадете, јуниоре,
млађе сениоре и сениоре, на
коме су панчевачки борци постигли веома добре резултате.
Такмичари Динама наставили су да нижу успехе у финишу пролећне сезоне и још
једном су потврдили да су све
такмичарске селекције у доброј форми. Чланови овог
спортског колектива освојили

су девет медаља, па су тако допринели да КК Динамо буде
један од најуспешнијих клубова на такмичењу.
Најсјајније одличје зарадио
је сениор Никола Јовановић у
категорији до 75 кг. Сребрним
одличјима су се окитили сениор Слободан Битевић у категорији преко 84 кг (није радио
финале), јуниор Урош Петровачки у категорији до 61 кг и
кадет Дарко Спасковски у категорији до 57 кг. Бронзане
медаље су освојили: кадети
Александар Здешић у катама
и Милош Стефановић у борбама (категорија до 57 кг), јуниорка Марија Антонијевић
(преко 59 кг) и сениори Александар Анђелковић (до 84 кг)
и Душко Баранац (категорија
преко 84 кг). Иако нису освојили трофеје, на Куп Србије
пласирали су се и кадети Ана
Живојновић, Марко Пуљаревић и Никола Ивановић.
Најбољи такмичари Србије
и ре пре зен та тив ци Ни ко ла
Јовановић и Слободан Битевић одмах након такмичења
отпутовали су у Крагујевац на
завршне припреме наше националне селекције пред Првенство Европе, које ће бити
одржано у Турској почетком
маја.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ СТРЕЛАЦА

ЈУНИОРИ „ДРУЖИНЕ” ВИЦЕШАМПИОНИ
Најмасовније такмичење у
стрељаштву, Првенство Србије у гађању из серијске ваздушне пушке по Б и Ц програму, за све категорије, одржано је прошлог викенда.
Стрељачка дружина „Панчево 1813” била је и на овом
надметању међу најбројнијим екипама, а постигнути су
и запажени резултати.

У појединачној конкуренцији најуспешнија је била
Исидора Стојановић, која је, с
364 круга, освојила бронзану
медаљу у категорији јуниорки. У екипној конкуренцији
одличан је био тим панчевачких јуниора, који је освојио
друго место, у саставу: Александар Павловић (363 круга),
Ђорђе Јовчевић (360) и Сергеј
Вукасовић (355 кругова).
Сениорској екипи, за коју
су пуцали Ђорђе Јовчевић,

Далибор Павловић и Габријел Даутовић, недостајало је
шест кругова да освоји очекивани пехар, па је морала да
се задовољи четвртим местом. Четврте су биле и обе
женске екипе (јуниорки и сениорки), које су пуцале у
истом саставу: Исидора Стојановић, Ивана Виславски и
Анастасија Грујоски.

Запажен наступ имали су и
пионири, а надметали су се:
Марија Алексић, Теодора Кљајић, Сара Малетић, Стеван
Калинић, Алекса Ракоњац и
Стефан Рађеновић.
Овим се завршава сезона
такмичења у гађању из ваздушног оружја, а почиње сезона
гађања из ватреног оружја.
Дејан Пешић ће већ наредног
викенда наступити у првом
колу Купа Србије у гађању из
малокалибарске пушке.

МИТИНГ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ТРОФЕЈИ ЗА ТАМИШ
На атлетском митингу у
Сремској Митровици запажен успех остварили су и
атлетичари Тамиша.
Никола Бранисављевић је
освојио бронзу у надметању
на 60 м. Стефан Марић је
други стигао на циљ у трци на
300 м, поставивши нов лични
рекорд (53,09), а најуспешнија је била пионирка Сања
Марић. Она је освојила сребро на 60 м, а потом је у трци
на 300 м убедљиво тријумфовала, с резултатом новог личног рекорда од 46,83 секунди,
што је уједно и најбржи резултат у Србији у њеној категорији.

За АК Тамиш су наступили
и: Стефан Лазић, Јелена Васиљевић, Тереза Ковачевић,
Олга Лисицин, Матеја Гамбироза и Алекса Нертица.

На такмичењу у Новом Бечеју запажен учинак имао је и
КК Младост, који се представио са шест бораца.
Јуниор Срђан Јокић освојио је
најсјајније одличје у борбама у
категорији преко 76 кг. Милош
Макитан се окитио сребром у
надметању сениора у категорији
до 84 кг, а бронзане медаље су
заслужили јуниор Ђорђе Стојиљковић (до 68 кг) и кадеткиња
Анђелина Јаредић (преко 59 кг).
На четврта места су се пласирали Филип Секулић и Анастасија Јаредић.

МИОДРАГ БОЖОВИЋ ГОСТОВАО У ПАНЧЕВУ

ПРИВАТИЗАЦИЈА КЛУБОВА ЈЕДИНИ СПАС
Шеф стручног штаба Црвене
звезде Миодраг Божовић
Гроф одазвао се позиву Небојше Петровића, председника
Тренерске организације Фудбалског савеза града Панчева,
па је у понедељак, 24. априла,
одржао семинар у великој сали Градске управе.
Поред популарног Марадоне, у улози домаћина нашли
су се и Дејан Жарков, тренер
ФК-а Младост из Војловице,
и Горан Мрђа, доскорашњи
шеф фудбалера Вршца. Семина ру су прису ствова ли
бројни фудбалски тренери из
јужног Баната, међу којима
су били и: Драгољуб Кузмановић, Никола Бокун, Ненад
Стојчић, Бранко Ђокић, Стеван Мојсиловић, Душан Ђокић, Предраг Пејовић, Бранко Савић, Александар Стева-

новић, Слободан Анђеловић и
многи други.
Миодраг Божовић је стрпљиво одговарао на многобројна питања колега, објашњавао је с каквим проблемима се сусреће у раду, правио је

ОБ РА ДО ВИЋ – ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ
Семинару који је одржао Миодраг Божовић присуствовао је
и легендарни рукометни стручњак, наш суграђанин, Љубомир Обрадовић.
Недавно именовани селектор женске рукометне репрезентације Србије помно је пратио излагање фудбалског колеге
и тако још једном потврдио да је велики професионалац.
Искуство више никада не шкоди. Свака част!

паралелу између српских и
руских клубова, где је остварио изузетне успехе.
– Тешко је радити у Србији.
С једне стране је велики притисак јавности да се освоји титула, да се уђе у Лигу шампиона или у Лигу Европе, а с друге
стране су беспарица, дугови и
битка за голи живот клуба. Код
нас се играчи продају веома
млади, јер једино тако наши
фудбалски колективи могу да
опстану. А онда нема ни резултата. Једини спас за српски
фудбал јесте приватизација
клубова. Сигуран сам да би било заинтересованих купаца и за
Звезду, Партизан, Војводину,

Рад и остале – излагао је популарни Гроф пред радозналим
слушаоцима.
Божовић је колегама преносио утиске из холандског фудбала, где је играо две године,
говорио је о систему игре, о
мотивацији играча и њиховој
психолошкој припреми за
утакмице. Причао је о свом
начину рада током припремног периода, али и односу с
фудбалерима које тренира.
– Хвала Грофу што се одазвао нашем позиву и што је
несебично поделио своја искуства са свима нама. Ово је још
један доказ да наша организација добро ради. Желимо да
помогнемо овдашњим клубовима, да едукујемо њихове
тренере и да сви заједно постижемо што боље резултате –
рекао је Небојша Петровић.
Пре почетка семинара награђени су најбољи панчевачки
тренери у прошлој години.
Александар Стевановић (тада
ФК Железничар) заслужио је
признање за најуспешнијег у раду са сениорима, а награђени су
и тренери који раде с млађим
категоријама: Горан Амановић
(Динамо 1945), Слободан Анђеловић (АС Качарево) и Симо
Чучак (Јединство Качарево).

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТОРБЕ ПУНЕ ОДЛИЧЈА
Чланови ЏК-а Динамо учествовали су
прошлог викенда на неколико значајних
турнира, а што је најважније, са сваког су
се вратили окићени трофејима.
На турниру за ветеране из Мастерс серије одржаном у Француској Славко Станишић се окитио најсјајнијим одличјем.
Он је остварио две победе у групном делу
такмичења, а потом је тријумфовао и у
борбама за одличја.
На међународном турниру „Винко Шамарлић”, одржаном у Сарајеву, надметало
се 525 бораца из: БиХ, Црне Горе, Хрватске,
Републике Српске, Словеније и Србије, а
чланови Динама освојили су пет медаља.
Најсјајнија одличја су заслужили Милица Секуловић и Владимир Богдановски
(по два), а Милена Секуловић освојила је
сребро.
Традиционалан турнир „Трофеј Београда” био је такође успешан за младе џудисте Динама.

Златне медаље су освојили Анђела Ранђеловић, Никола Достић и Анђела Радуловић, а бронзама су се окитили Лазар
Стојановић и Игор Омаста.
Успешни су били и најмлађи чланови
Динама, који су учествовали на турниру
„Срђан Јанковић”, такође у нашем главном граду.
Одличја су освојили: Алекса Ђуровић,
Стефан Момиров, Никола Долинга, Ивана Борка, Марија Стојановски, Урош Ђуришић, Никола Мирковић, Андријана
Кртенић, Огњен Ђуришић, Филип Француз и Ђорђе Јакимовски.
Током прошлог викенда одлични су
били и чланови ЏК-а Панчево.
На турниру у Сарајеву Александар
Лупулов и Немања Нишић освојили су
по једно злато и једно сребро. На „Трофеју Београда” сребрна одличја су заслужили Лазар Албијанић и Катарина
Путић, док је на турниру „Срђан Јан-

ковић” тријумфовала Нина Албијанић,
а Сара Ђурђев и Милица Нишић окитиле су се сребрном односно бронзаном медаљом.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СПЕКТАКЛ БЕЗ ХЕПИЕНДА

МАРКО НИЖЕ УСПЕХЕ
Шампионат Србије у шаху за
играче до осамнаест година,
који се састојао из три целине,
завршен је протекле недеље у
Крагујевцу. Конкуренција је
била најјача могућа, јер је учествовало више од 200 најбољих младих играча из свих
крајева наше земље. Деветогодишњи Панчевац Марко Милановић, члан ШК-а „Светозар
Глигорић Глига”, прошлогодишњи освајач свих трију титула првака Србије, ове сезоне
се у свим категоријама такмичио против старијих од себе.
Осим тога, први пут се опробао и у решавању шаховских
проблема, такође против старијих ривала.

Наш млади суграђанин још
једном је одушевио све љубитеље игре на 64 поља. Он је у
брзопотезном шаху одбранио
титулу шампиона, у убрзаном
и стандард шаху заузео је друго место, а у решавању шаховских проблема био је трећи.

Звезда савладала
Динамо у последњој
секунди

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МИНАКВА
субота, 20 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ГАЈ
недеља, 18.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)
недеља, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ – ДИНАМО 1945

Звезде и у фуриозној контри
погодио гол гостију за вођство
Динама од 4:3, хала је прокључала од одушевљења. Предвођени сјајним Младеном Шотићем, „црвено-бели” су наставили да играју у јаком рит-

Прошлог викенда је одржан
јубиларан, тридесети „Београдски маратон”. Број од
7.000 учесника из преко педесет земаља нови је рекорд ове
манифестације, а у тако јакој
конкуренцији Динамо су
представљала два такмичара у
полумаратону.

Није страшно изгубити када се
остави срце на терену. И када
срећа окрене леђа, сатисфакција су аплаузи препуне трибине: Динамо – Црвена звезда
25:26 (11:14).
Био је то прави дерби, утакмица која се ретко виђа на нашим теренима. Играло се жестоко, мушки, борбено до изнемоглости... У првих неколико
минута играло се гол за гол, а
када је Павле Бандука у осмом
минуту пресекао један напад

му, успели су да искористе
грешке домаћих рукометаша,
па су у 30. минуту стигли и до
највеће предности (10:14).
Ипак, у последњим секундама
првог полувремена севнула је
десница капитена Радановића, а лопта се зарила у мрежу
иза сјајног голмана Дејана
Златановића.
После одмора Динамо је
кренуо на све или ништа. Буњевчевић, Стојановић, Бандука и Жујовић успели су да

смање предност гостију на
15:16, али је онда Звезда одговорила истом мером, па је брзо стигла до пет голова вишка
(16:21). А онда почиње права
драма. Милош Ивошевић и
Петар Жујовић преузимају одговорност и предност Београђана почиње да се топи...
Ушло се у најдраматичнији
последњи минут. На семафору
је писало 23:25, Бандука је
смањио на 24:25, секунде су
летеле, адреналин је скочио
до неба... Иако са играчем мање на терену, Динамо је успео
неколико секунди пре краја да
изједначи сјајним поготком
Милоша Ивошевића, а онда је
уследио шок – капитен Црвене
звезде успео је да буде бржи од
сирене која означава крај меча и постигне гол за коначних
25:26.
– Преузимам одговорност за
овај пораз. Не дам на моје
играче. Ја сам одлучио да у
последњи напад кренемо без
голмана на терену, што нам се
осветило. Хвала навијачима
што су нас подржали и овог
пута. Жао ми је што нисмо успели да освојимо бар бод.
Имали смо жељу и вољу, али
морамо даље. Чека нас тешко
гостовање у Суботици – успео
је тренер Динама Иван Петковић да сузбије бес и разочарање и да прокоментарише овај
дерби.

Четрнаесто коло Супер Б лиге за рукометашице донело је
још једну вредну победу девојкама ЖРК-а Панчево. Оне су
на свом терену савладале Жупу из Александровца с 36:21 и
тако се још више учврстиле у
средини првенствене табеле.
Питање победника овог сусрета није се постављало ниједног тренутка, јер су Светлана Ничевски и њене другарице
потврдиле улогу фаворита и
рутински су стигле до бодова.
Тренер Марко Крстић је у другом полувремену шансу да
играју указао и девојкама с
мањом минутажом током првенства, а оне су оправдале
његово поверење.
Још једном је бриљирала
Сања Павловић, голман Панчева, а ефикасношћу су се истакле Ивана Танелов (осам голова), Невена Џелајлија (седам) и Катарина Шуберић
(шест голова). Милица Којчић
је пет била била прецизна, а
Маја Радојчин се четири пута
уписала у листу стрелаца.
У Првој лиги група „Север”
рукометаши Јабуке победили
су на свом терену Срем из
Сремске Митровице с 31:21.
Најистакнутији појединци у
редовима тима који предводи
Жикица Милосављевић били
су голман Далибор Брети и
ефикасни Антоније Турковић,
који је постигао осам голова.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц)
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С)
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К)
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ
Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПЛЕЈ-ОФ
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

25:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ЖУПА

36:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ

31:21

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРОС КРОС – С. ПАЗОВА

88:73

Фудбал
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО

5:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)

2:6
6:0
1:3
0:1
0:3
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Војловица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ

0:6
0:1

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

7:5
1:1
0:3

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПОБЕДА ЗА КРАЈ

ЗЛАТНА АНА
Традиционално атлетско надметање, у међународним оквирима познато и као „Пролећни
митинг пријатељства”, одржано је 23. априла у Сремској
Митровици.

Овог викенда

ПЛЕЈ-ОФ
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

Панчевке на
победничком путу
Четврто коло плеј-офа Суперлиге за рукометаше, које је одиграно прошлог викенда, можда неће резултатски остати у
лепом сећању навијачима Динама, али ће свакако ући у
анале спортске историје нашега града. Четврта рунда овогодишње борбе за титулу, између панчевачких „жуто-црних”
и београдских „црвено-белих”,
привукла је у Халу спортова на
Стрелишту 1.000 посетилаца и
подсетила на најславније
спортске дане у граду на обалама Тамиша. Овог пута бодове су однели гости, али истински победници, баш као што је
то целе сезоне, јесу Иван Петковић, Бранко Радановић, Срђан Комланов, Јован Станојевић, Данијел Суботић, Горан
Белић и сви они који су себе
уткали у стварање моћног колектива, али и враћање вере у
истинске спортске вредности.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Рукомет

БЕОГРАДСКИ МАРАТОН

Александра Маринков је истрчала сјајну трку и освојила је
треће место у генералном пласману. С резултатом 1:30,02
била је и најбоље пласирана
српска атлетичарка. У мушкој
конкуренцији Милош Миловановић је заузео четврто место,
с резултатом 1:13,05.
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СПОРТ

Петак, 28. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Спуштена је завеса на првенство у Првој српској лиги за
кошаркаше. У последњем, 26.
колу Крис-крос је на свом терену савладао Стару Пазову са
88:73, по четвртинама: 22:13,
21:14, 20:23 и 25:23.
– Утакмица је протекла у
надигравању двеју младих
екипа. У нашем тиму запажену улогу остварила су три кадета: Паровић, Медић и Бркић, а сви остали играчи поделили су минутажу. У таквој ситуацији наш тим је био бољи,

све време је контролисао утакмицу и на крају је убедљиво
победио. Овим тријумфом
окончали смо сезону са скором од 12 победа и 14 пораза.
Честитам свима у клубу који
су на било који начин помогли
овом успеху, посебно играчима и председнику Владимиру
Илићу – рекао је тренер Петар
Марковић.
КК Крис-крос је тако остварио свој циљ и пласирао се у
златну средину са играчима који су производ његове школе.

ШАХОВСКИ КУТАК

Leland
По ветровитом и кишном
времену такмичило се преко
500 атлетичарки и атлетичара
из тридесетак клубова. У тако
јакој конкуренцији сјајан
успех остварила је и наша суграђанка Ана Драгојевић, ученица ОШ „Ђура Јакшић”. Она
је у конкуренцији млађих пионирки, против годину дана
старијих ривалки, освојила
златно одличје у надметању на
600 м. Ана је тако наставила
серију успеха у овој години, уз
будни надзор тренера Милета
Угрена и Саше Стојиловића.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У КИКИНДИ

8

СЈАЈНИ ДИНАМОВЦИ
Традиционалан пливачки митинг „Куп Баната” одржан је
прошлог викенда у Кикинди.
Учествовало је 266 такмичара
из 16 клубова, а пливачи Ди-

Стране припремио

Александар
Живковић

нама, предвођени тренерима
Биљаном Шондић и Борисом
Стојановићем, постигли су запажене резултате.
Најсјајнија одличја су зарадили: Огњен Стојшић (три),
Петар Ранковић (три), Виктор
Нађ (три), Даниел Келемен,
Огњен Милошевић, Стефан
Милтеновић, Ања Гвозденовић, Андреа Нађ, Срна Милутиновић и штафете дечака и

девојчица у трци на 4 x 50 м
мешовито. Сребрне медаље су
освојили: Страхиња Шондић
(две), Стефан Милтеновић,
Лана Молнар, Срна Милутиновић (две), Јелена Врховац
(две), Андреа Нађ, Теодора
Ногуловић, Јана Обрадовић и
Марта Константинов.
Бронзама су се окитили:
Страхиња Шондић, Никола
Смиљанић, Даниел Келемен,

7
6
5
4
3
2
1

Ања Гвозденовић (две), Лана
Молнар (две), Марта Константинов, Тара Шормаз и Андреа
Нађ.

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te8)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

УСПОСТАВЉЕНА СЈАЈНА СПОРТСКА САРАДЊА

„ДИЗЕЛКА” ДО ТЈЕНЦИНА
Железничар – предводник
новог фудбалског времена
Наставља се трка за бодове
Панчевачки српсколигаш – Фудбалски клуб Железничар полако али сигурно шири мрежу својих пријатеља
и учвршћује своје позиције међу најорганизованијим колективима у нашем
граду. После фебруарског гостовања у
Грачаници и сјајних резултата у Српској лиги група „Војводина” овог пролећа, агилна управа популарне
„дизелке”, с председником Зораном
Наунковићем на челу, прошлог викенда је угостила спортске пријатеље
из далеке Кине, из клуба Тјенцин Теда.
Међународни пријатељски фудбалски сусрет у нашем граду био је добар
повод да челнике кинеске делегације
угосте и градоначелник Панчева Саша
Павлов и председник Спортског савеза нашега града Слободан Битевић.
Градоначелник је нове пријатеље
из покрајине Тјенцин, треће по броју
становника у Кини, упознао с културно-историјским знаменитостима нашега града, као и са спортским достигнућима панчевачких спортских клубова.
– Заиста ми представља велико задовољство што сам заједно са сарадницима из Спортског савеза и
пријатељима из ФК-а Железничар
имао прилику да угостим спортску
делегацију из Кине, у чијем је саста-

Изаћи
У Србији данас не можеш да живиш без дигитрона; оног на
мобилном или оног у глави. И, треба ти да се сабереш како би
почео да сабираш.
У свакодневној математици преживљавања много је познатих,
али има још више непознатих; једноставно, постоји икс
финансијских изненађења која те сатиру где год да се појавиш.
Недостаје ти нула на крају износа који месечно зарађујеш или као
пензију добијаш. А нема је, мораш изаћи на крај с том истином.

који је иницирао овај сусрет, као и градоначелнику Саши Павлову што је
уприличио један леп дочек за наше
драге пријатеље из Кине. Једноставно,
желели смо да покажемо оно што осећамо према кинеском народу – поштовање и велико уважавање. Утакмица је
добро дошла и нама, јер смо били слободни у првенству, али и њиховој селекцији – истакао је први човек
Железничара Зоран Наунковић.
По завршетку пријема градоначелник Павлов је заједно са Слободаном
Битевићем, директором ЈКП-а „Младост” Предрагом Стојадиновим и челницима Железничара повео своје

ву био и представник њиховог министарства спорта. Водили смо ширу
причу, не само о презентацији спортске инфраструктуре града Панчева,
већ смо отворили и неке теме које,
потенцијално, касније могу да се надограде и кроз економску сарадњу –
рекао је градоначелник Панчева Саша Павлов.
Како су чланови кинеске делегације истакли, дошли су у Србију да науче или да усаврше играње фудбала.
Једна од „станица” на турнеји по нашој земљи било је и Панчево.
– Захвалио бих гостима из Кине што
су изабрали наш град и наш клуб за
играње пријатељске утакмице. Велику
захвалност дугујемо и Дарку Марићу,

госте у обилазак спортске инфраструктуре Панчева, па је кинеска делегација видела и Халу спортова,
базен с „балонком”, као и Градски
стадион.
Утакмица између Железничара и
младе селекције покрајине Тјенцин
одиграна је у суботу, 22. априла, на
СЦ-у „Младост”. У лепом фудбалском амбијенту, уз све поштовање гостију, после интонирања химни
Народне Републике Кине и Републике Србије, панчевачки фудбалери су
савладали госте са 6:0. Нека остане
забележено да су под руководством
тренера Ненада Стојчића овај меч одиграли: Катанић, Текијашки, Јанићијевић, Савков, Јовановић, Стајчић,
Симоновић, Трипковић, Ковачевић,
Недучић и Руњајић, а своју шансу су
с клупе за резервне играче чекали:
Јевтић, Цветковић, Косовић, Томић,
Шалипуровић, Дробњак, Вигњевић и
Михајловић.
После једнонедељне првенствене
паузе Железничар идућег викенда наставља трку за бодове у Српској лиги
група „Војводина”. У недељу, 30.
априла, на СЦ-у „Младост” ће гостовати Раднички из Зрењанина, а уз велику подршку с трибина момци које
предводи Ненад Стојчић лакше ће доћи до нове победе, којом би наставили сјајну пролећну ниску освајања
бодова. Утакмица почиње у 16.30.
А. Живковић

„БРЗИ ВОЗ” У ПЕТОЈ БРЗИНИ
У Војвођанској лиги група
„Исток” прошлог викенда
је на програму било 23. коло. Динамо 1945 је на свом
терену савладао Јединство

из Новог Бечеја с 5:0 и тако
се за још један корак приближио вишем рангу.
Пред око 200 гледалаца
на Градском стадиону, го-

лове за тим који предводи
Бранко Ђокић постигли су
Никола Скокна (два), Лука
Јанковић, Немања Николић и Александар Јавор.

„Брзи воз” је на челу војвођанског каравана, а наредног викенда путује у Српску
Црњу, на мегдан с домаћом
Будућношћу.
A. Ж.

Из лавиринта
Наша свакодневица се може описати и као лавиринт. Лутање по
стазама (опасаним оградама) за које не знаш куда воде, при чему
осећаш нелагоду због примисли да се нећеш извући, мало коме је
овде непозната дисциплина. Тако казује поглед из лавиринта.
Онај екстерни нуди алтернативни реалитет: ограде и нису тако
високе, могуће је прескочити их, а и пуне су рупа кроз које се
можеш провући. Ако ходаш и не застајеш, ако укључиш мозак и
одагнаш страх – наћи ћеш решење.

Нормалан
Проблеми код куће. У вези. На послу. С банком, кинтом... Таман
помислиш да си се скоцкао, па налетиш на нову мину. Или – на
срећу! Постоје и тако лепи случајеви. Било би дивно да је има
више, среће никад довољно. Пун нам је куфер бедачења!
Живот показује многа лица, мења маске. Неопходно је да га
човек демаскира да би (п)остао нормалан.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Миљана Петковић,
гимназијалка:

Дејан Дан,
средњошколац:

– За викенд ћу ићи
у Нови Сад код сестре,
због 1. маја, да га
проведемо заједно,
пошто се дуго нисмо
виделе. Овај распуст ми
је брзо прошао, али сада,
овог викенда, успећу да
се мало и одморим.

– Највероватније ћу за
викенд седети већи део
времена за рачунаром,
играћу игрицу.
Можда ћу и изаћи
с пријатељима,
можда ћемо да се
скупимо, одемо
на неко славље...

Далибор
Стојановић,
средњошколац:
– С другарима ћу ићи
у куповину за 1. мај.
Спремаћемо се за
камповање и пецање
на Тамишу, правићемо
и роштиљ. Мало ћу се
и одмарати.
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