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Село
Засад нема бојазни од

ПАНЧЕВЦИМА ГЛАВНЕ НАГРАДЕ У ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ”

ДОКАЗ ДА СРЕЋА ПРАТИ И СКРОМНЕ,
ВРЕДНЕ И ПОШТЕНЕ
Паулићи добили трособан
стан, а Арсићи „фијат
500”
Најпре шок и неверица,
потом неописива радост
Неизмерна љубав фактор
успеха
У грозничавом трагању за животном
срећом, многи од нас пут до ње потраже и у играма на срећу.
Међутим, у том погледу огромна
већина никад није стигла ни надомак
„зацртаног циља”, па се разочарала,
одустала и вратила најсигурнијем
облику стицања егзистенције – ономе што њихових десет прстију може
да ство ри поште ним и напор ним
радом.
Но има и оних који су наставили
да се играју „из чисте занимације”,
готово сигурни да то „јуне неће да их
муне”, иако крајичком ума очекујући
неко „спектакуларно провиђење”.
У последње време све већи број је и
оних који, након више (не)доказаних
афера, уопште не верују да се може
добити било шта вредно учешћем у
поменутим масовним играма.
Ипак, последњи догађаји демантовали су претпоставку да се обичан
човек у овој земљи не може до неба
разгалити чињеницом да је постао
срећан добитник, рецимо, стана од
седамдесет квадрата или ганц новог
аутомобила.

Из љубави се све лако стекне – Мара и Јанко Паулић с млађим сином и снахом
Е, тако нешто у последњих месец „трошио” пензионерско доба на уобидана догодило се и неким нашим чајен начин, листајући једне дневне
новине (и то таблоид!) као и увек –
суграђанима.
отпозади и, по навици, кренуо је од
Хороскоп предсказао...
хороскопа, тачније од свог знака –
Један од њих је Старчевац Јанко Пау- Јарца. Прочитавши га, кроз смешак
лић (78), којег је до поменутог стам- се обратио својој супрузи Мари (74),
беног простора на извлачењу у субо- с којом више од пола века дели добро
ту, 24. марта, у игри „Узми рачун и и зло (и за то време ништа није пало
победи” довела рука фудбалера Нена- „с неба”), рекавши јој „славодобитда Милијаша.
но”: „Баба, имаћемо добитак! Никад
А још раније тог дана у њиховом ми овако није писало...”
топлом дому замирисало је на „детеА госпођа Паулић је, у ствари, била
лину са четири листа”. Наиме, овај главни „оперативац” целе акције; мартих и скроман човек, који се у живо- љиво је сакупљала рачуне на све стране
ту нарадио и напатио, око поднева је и због тога умела да „угњави” синове

Славка и Драгана, увек обузете свакодневном борбом за егзистенцију
својих породица. Тако је Мара прописно напунила педесет коверата задовољавајућим бројем рачуна (ко каже
да квантитет не даје квалитет?!), потписавши све чланове породице. Наравно, почев од њеног Јанка...
Божја правда
Уследило је извлачење. Једна по једна
коверта искакала је из петомилионске
гомиле, а Паулићи, као да су осећали
неко необјашњиво лебдење у ваздуху,
мало у шали, мало у збиљи, за сваку
следећу понављали су како је то баш
њихова. Међутим, изређале се све награде, а од њих ни трага. Остала је само
последња, и то највећа – трособан стан.
И као у расплету најлуђе холивудске акције, када су секунди као векови, а срце туче попут хаубице, драма
је дости гла врху нац. Леген дар ни
Милијаш, иначе идол најстаријег унука Паулићевих, додао је коверту водитељки, која је неспретно изговорила
– Јанко Поулић. Шок, али и неверица, отклоњена већ следеће секунде,
када је прочитана адреса – Панчевачки пут 15, Старчево. И то је био
знак за неописиву срећу...
Док су Мара и Јанко морали да
попију нешто за смирење, син Драган
је код своје куће скакао до плафона.
Ништа „боље” није прошао ни плафон старијег Славка. Речју, опште
славље. А рекe честитки са свих страна слилe су се у једно – божја правда
је задовољена.
» Наставак на страни 3
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Песниче народа мог
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

На сву муку...
Просечном човеку, илити обичном смртнику, с просечним примањима (а овде није до краја јасно колико је то) у данашње време
(не)видљивог раста и прогреса, није нимало лако да склопи крај с
крајем. Хм, или почетак с крајем. Премда је можда најтачније рећи
– почетак с почетком.
Но вратимо се збиљи. Која наравно није нимало ружичаста, како
се неки труде да је представе. Бар када је реч о поменутом обичном
човеку, па чак ни o оном у рангу такозваног средњосталежног (акценат је на такозваном, јер многи тврде да је то поодавно изумрла врста).
Дакле, када неко ко има око својих педесет, па и шездесет хиљада
динара, чак и да му супруга (или, будимо родно равноправни – супружник) ради за сличну свот(иц)у, тешко да тиме лако може закрпити месец од првог до последњег датума.
Нарочито ако је тај брачни пар „просторепродуктиван”, то јест ако
има још толико потомака. Па ако су они загазили у школске или
„не дао бог” тинејџерске године, онда се тај крај готово и не назире.
Изузев ако се не мисли на онај оличен у муњевитом појављивању
дна буђелара. (А и стварно је углавном буђав...)
Све у свему, никад краја финансијским захтевима. Не рачунајући
оне редовне (трошкове), сваког часа искрсне нешто неочекивано
што деци односно тинејџерима модерни трендови диктирају: те дај
за комп, те за екскурзију у Рим и Напуљ, те „нике” патике, али само
оне које носи Марко буржуј из друге клупе. О андроидима, ајфонима и другим скаламеријама да и не говоримо... Где су тек ненадани
кварови беле илити поодавно посивеле технике? На то ама баш никад нико не рачуна. А тек кад вам мајстор-квариш испостави цифру, само ваша душа за бол зна... И кад вам за неколико месеци „држања воде” то поново затрокира, он само слегне раменима, уз опаску:
„Па, старо је, пријатељу, ’сам ти реко да пазариш ново”.
Ма, шлог да вас стрефи. Шта, шлог?! То нипошто! Шта ако га преживите, ко ће вас лечити на ову скупоћу?! Не исплати се поштеном
човеку ни да се разболева. Боље онда да га на месту опаучи неки
убица-инфаркт, јер ко ће гледати инвалида?! Ал’ и то има лошу
страну: ко ће после бринути о сирочићима?
И док вас море све те дневне и ноћне море у сну и на јави, тако измождени морате да седнете у крш од аутомобила, откотрљате се до
града и пообављате „триста свашта”.
А онда вам иза угла искочи „друг плави” и мерачем брзине одмери прекорачење од „цигло” седамдесет и кусур на сат! И то усред
града?! Па, куд још с таквим кршем?!
Гледа он тако с неверицом, уздишући на сав глас, и обрати вам се
(полу)тугаљиво-утешним, али свакако налогодавним тоном:
– Е, мој мајковићу, па то ће да те кошта по новом, боље рећи најновијем закону својих двадесетак динара, плус четири казнена поена, а да не причамо о кумулативној примени мере забране управљања возилом у трајању од најмање тридесет дана.
А када вас је уснимила машина – нема вам спаса. И џаба вам да
молите, кумите, запомажете, кунете, арлаучете... Не помаже као аргумент ни то што, упркос минималцу, увек све рачуне плаћате на
време; никад нисте кривично гоњени, чак ни обичан прекршај направили и, једноставно, све радите по закону и поштујете га безрезервно...
Е онда, мајковићу, поштујте га и сад, па лепо измирите казну како прописи јасно налажу! И шлус!
Тако вам и треба кад (не) радите све по закону.
На сву муку...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Пазите се
превараната
После сту ден та Мила на Јев ђи ћа
који је у еми си ји „Живот при ча”

обма нуо јав ност срце па ра ју ћом
причом о томе како тешко живи и
једва саставља крај с крајем, новинари ових дана извештавају о још
јед ној осо би која је на пре ва ру,
лажу ћи гра ђа не, дошла до огром них пара.
Њено име је Верица Јанковић, а
постала је позната након што су
медији, у жељи да јој помогну, објавили да јој је хитно потребан новац
за лечење тешко болесне ћерке и
сина. После бројних апела које је упутила хуманим људима на жиро рачун
јој је за кратко време уплаћено око
два милиона динара, које је брзо
потрошила.
„Муж ме је напу стио, остала сам
без примања и нисам више могла
да пла ћам кирију. Газда ме је због
тога избацио из стана. Од тада стану јем у орону лој кућици на Кара бур ми и издр жа вам сина и ћер ку
од соци јал не помо ћи и деч јег
додатка. Мом седмогодишњем сину
је већ два пута опе рисано срце, а
за март је заказана трећа операција, која кошта око 100.000 евра. Ја
те паре немам. Сва ки дан плачем
и молим се да моје дете пре жи ви”,
само је јед на од Вери чи них
„тужних” прича која је објавље на у
медијима.
Питање је колико би још дуго ова
преваранткиња лагала грађане да јој
полиција није покварила рачуницу.
Ових дана је ухапшена због основане

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Промена.
Центар града, ових дана
Снимио Милан Шупица

сумње да је починила кривично дело
превара. Београдска полиција је против ње поднела кривичну пријаву и
прети јој дугогодишња затворска
казна. Да све буде страшније, објављено је и да је својим лажима успела да обмане на десетине физичких
и правних лица.
Нажа лост, ово није први слу чај
преваре. Сетимо се Катарине Ребраче, познате манекенке, која је такође на пре ва ру при ку пља ла новац,
наводно потребан за лечење оболелих од рака, и брачног пара Огњано вић. Они су вра ти ли део нов ца
прикупљеног за операцију њихове
преминуле ћерке, поделили га родитељима друге тешко оболеле деце и
купили неке апарате за Институт за
мајку и дете у Београду. Међутим,
све то су учинили тек после вишемесечних критика на њихов рачун у
медијима.
Таман смо почели да заборављамо на то када нас је случај Верице
Јанковић суочио с поражавајућим
сазнањем да у нашој држави још увек
има оних који су спремни да, злоупотребљавајући доброту и хуманост
других људи, лажима долазе до новца. Такви преваранти морају да буду
стро го кажњавани, јер ако то не
постане пракса, ко ће сутра веровати онима којима је помоћ стварно
потребна.
М. Г.

Вуди Ален

САМО СУ ДВА ТИПА ЉУДИ НА ОВОМ СВЕТУ – ДОБРИ И ЛОШИ.
ДОБРИ БОЉЕ СПАВАЈУ, АЛИ ЧИНИ СЕ ДА ЛОШИ ВИШЕ УЖИВАЈУ
У САТИМА КАД СУ БУДНИ.
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КОНЦЕРТ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

ДВА ЈУБИЛЕЈА ПАНЧЕВАЧКОГ
СРПСКОГ ЦРКВЕНОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА
Сто осамдесет година
од оснивања
Петнаеста
годишњица Дечјег
хора
У Свечаној сали Народног музеја Панчево у четвртак, 29. марта, од 19 сати, концерт ће одржати Дечји хор Панчевачког
српског црквеног певачког друштва.
Хором ће дириговати Борјана Стражмештеров, а Дечји хор
ПСЦПД-a наступом ће прославити петнаест година постојања. На тај дан пре 180 година
потписан је оснивачки документ Пан че вач ког срп ског
црквеног певачког друштва, најстаријег певачког друштва у
српском народу.
– Лично, имам велику трему
што стојим на месту где су стајали Никола Ђурковић, Мита
Топаловић, Даворин Јенко, Јован
Бандур, Крањчевић, Давинић,
Захаријевић, Димитрије Стефановић, Богдан Цвејић и Богдан
Ћурчин. То су све људи који су
велики део живота и своје енергије посветили и подредили
црквеном појењу у Успенском
храму. Ја само стојим на том
истом месту и моје је да то продужим – рекла је диригенткиња хора Вера Царина.
Oбележавање јубилеја почело је на Божић, јер је за најрадоснији хришћански празник
хор први пут запевао с хорске
галерије 1838. године. За ову
прилику су одштампане и две
збирке нота с празничних појања за Бадње вече и Божић.
Пре петнаест година је настао
и Дечји хор, који је, према речима дири гент ки ње ПСЦПД-а

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

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митев ски из пан че вач ке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте установе др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гине ко ло ги је заду жен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

СВАКЕ СУБОТЕ
Вере Царине, основан захваљујући визионарској идеји проте
Милована Глоговца. Он је сматрао да би било одлично да се
укључе и деца, јер је већ велики број њих редовно долазио
на концерте. Дечјим хором је
руководило пет диригената и
сваки је својим приступом у
раду оставио неки свој траг.
Последњих неколико година
хор води Борјана Стражмештеров, која је успела да окупи
скоро педесеторо деце, што је
највећи број до сада. Тренутно
нај мла ђу гру пу Деч јег хора
чини двадесет чланова, а старију око тридесет.
– То је велики успех и надамо се да ће чланови хора имати довољно стрпљења и довољно жеље да пређу у велики хор
како би наставили да певају
озбиљније концерте, да долазе
на литургије, праве велике програме и путују – рекла је мр
Вера Царина.

Она је додала да тренутно
има око четрдесет одраслих
певача, али да је око двадесет
пет активно.
Панчевачко српско црквено
певачко друштво за ову годину
има мноштво планова, али оно
што је извесно, јесте да ће у
априлу бити приређена изложба у Народном музеју Панчево, када ће бити представљена
и публикација о историјату хора
са освртом и на садашње стање. Планирана је и свечана
скупштина којој ће присуствовати представници градске и
државне власти, а биће позван
и престолонаследник, чији је
отац био кум на прослави стогодишњице ПСЦПД-а. Овом
при ли ком ће бити уру че не
захвалнице свима који су заслужни за дуготрајност рада црквеног хора, где је на првом месту
црква, а суграђани ће имати
прилику да чују и један квалитетан концерт.

Истог месеца хор ће гостовати у Кикинди, а у плану су и
нека путовања у иностранство.
Засад постоје позиви за наступе у Бечу, Трсту и Бирмингему у Великој Британији. Одлазак на гостовања је још увек
неиз ве стан због недо стат ка
материјалних средстава. Град
ће, с друге стране, активно учествовати у финансирању локалних догађаја, а ове године певачи ће добити и нове костиме
за наступе.
– После толи ко годи на
постојања поносна сам на то
што имамо добре људе у хору.
Остали су они који стварно
разумеју шта је хор и добро
певање. Ми смо стварно једна
добра дружина која живи као
породица, што је међу нама
Срби ма вели ки под виг –
закљу чи ла је дири гент ки ња
хора.
М. Марић Величковић

ПАНЧЕВЦИМА ГЛАВНЕ НАГРАДЕ У ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ”

Доказ да срећа прати и скромне, вредне и поштене
» Наставак са стране 1
Јер, мучили су се Паулићи кроз
живот, рано остали без родитеља у тескобним поратним
годинама, а Марин отац је чак,
нажалост, због одузимања силне имовине прерано напустио
овај свет.
Паулићи су већ у среду, 28.
марта, били на протоколарном
пријему код премијерке Брнабић и преузели кључеве од стана у новобеоградском блоку 71.
Иако још нису одлучили шта
ће с њим, једно је сигурно –
нек им је са срећом. То су им и
мно ги сусе ди, при ја те љи и
суграђани, који их добро познају, од срца пожелели.
Супруге „оперативци”
Сличан епилог догодио се још
једној породици из нашег града – Арсићима из Кајмакчаланске у Панчеву. Коверта коју
су послали Слађан (42) и Слађана (39) извучена је још 3.
марта у првом колу овог циклуса, када им је припао један од
аутомобила „фијат 500 Л поп-стар”.
И у овом случају лепша половина је била иницијатор, али
се за разлику од претходног
радило о неупоредиво мање
коверата: „свега” три. Две је
потписала Слађа, а једну – Слађан. Управо је та била и добитна. Ови срећковићи чак нису
ни пратили пренос, он је био
био презаузет послом (у суботу увече?!), а она преокупирана кућним обавезама. И поново је кренула бујица честитања. Арсићи су најпре помислили да је неко зезање или скривена камера. И кад је дошло
до спознаје да се сан претаче у

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

„Слађани” Арсићи победили и узели аутомобил
јаву – вриска, цика и, још једном, срећа каква се не да описати.
Добитници су за неколико
дана позвани у Крагујевац да
преузму награду, а тамо их је,
поред осталих, дочекао и министар Ђорђевић. И све је протекло глатко. Аутомобилом су
презадовољни, иако су због летњих гума прешли тек триста
километара.
Иначе, Слађан се бави алуминијумском и ПВЦ столаријом (у вези с тим често се оглашава и у „Панчевцу”), а Слађа на ради као еко но ми ста.
Живе у заједници, а имају Ђорђа (8) и Тамару (5). Деца су
такође поделила радост родитеља и частила другаре у школи и вртићу „Петар Пан”, где
су, у то име, други малишани
нацртали аутомобил.
Досад су играли само лото и
редовно уплаћивали исту комбинацију, али никад ништа, не
рачунајући то што је Слађан
једанпут у некој локалној емисији добио фен.
Хепиенд
Заједничко за обе ове бајковите приче јесте да су жене слале,

а мушкарци „извлачени”. Илити, симбиоза за добитну комбинацију. Али неупоредиво битније је то што и Паулиће и

Арсиће везује неизмерна, малтене безусловна љубав. Баш као
да их је неко одозго спојио у
идеалне целине, које су током
брачног суживота подносиле и
издржавале разна искушења.
Још нешто – њихови бројни
пријатељи и познаници, међу
којима и немали број оних који
су били велики скептици кад
су у питању масовне игре на
срећу, напрасно су почели да
играју.
Јер, забога, награда је коначно припала неким њима познатим обичним смртницима и уз
то отишла у праве руке – вредне, скромне, поштене...
Ј. Филиповић

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

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

радним данима 7–14

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

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним стра на ма акту ел ног
броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви
путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.

ПЛИВАЧКИ „ЧЕТВОРОМЕЧ” У ГЛАВНОМ ГРАДУ

Ања обарала рекорде
У Београду је прошлог викенда одржано занимљиво пливачко надметање на ком су
уче ство ва ле репре зен та ци је
Србије, Хрватске, Словеније и
БиХ.
У националном тиму наше
земље такмичиле су се и динамовке Ања Цревар и Вања Грујић, које су и овог пута постигле запажене резултате.
Ања је заузела прво место у
сениорској категорији на 800
м краул с временом 8:39,52,
поставила нов државни рекорд
и освојила 812 ФИНА бодова.
То је у овом тренутку шесто
место на европској ранг-листи
пливачица, али треба напоменути да је њена главна дисциплина 400 м мешовито. Ања је
наступила и у трци на 1.500 м

краул, у којој је заузела друго
место, али је поново оборила
национални рекорд у сениорској категорији. Ову дисциплину је отпли ва ла у вре ме ну
15:37,1, што је у овом тренутку пето место на европ ској
листи. Трку на 400 м мешовито Ања је отпливала у времену
4:44,88 и заузела прво место у
апсолутној категорији, док је
на 200 м била друга, с временом 2:14,90. Поред индивидуал них дисци пли на, Ања је
наступила и у штафетама 4 x
100 м мешовито и 4 x 100 м
краул.
Вања Грујић је заузела пето
и шесто место у дисциплинама 100 и 200 м леђно у млађој
јуниорској категорији.
А. Ж.
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ПОЛИТИКА
ПАНЧЕВАЦ ПОСМАТРАЧ НА РУСКИМ
ИЗБОРИМА

Све покривено камерама
Члан Извршног одбора Демократске странке Србије Панчевац Милош Ђурин боравио је у
Русији од 16. до 19. марта као
део међународне експертске
гру пе заду же не за пра ће ње
изборног процеса у Руској Федерацији.
Ђурин је био у уралском граду Перму, где је на дан избора,

18. марта, обишао шест бирачких места. Посетио је и Изборну комисију пермског региона, а било му је омогућено и да
присуствује бројању гласова на
једном изборном месту.
– Могу да кажем да су председнички избори у Русији били
спроведени по веома високим
стандардима и да је у потпуности испоштована демократска про це ду ра. Сма трам да
регуларност ниједног тренутка

није била доведена у питање.
Свако бирачко место је покривено камером и преко посебне
апли ка ци је сва ки гра ђа нин
Руске Федерације може у сваком тренутку да прати шта се
дешава на било ком бирачком
месту широм земље. Такође,
било ми је фасцинантно да су
на многим бирачким местима

коришћене електронске кутије. У њих се убацују листићи,
кути ја сама ске ни ра сва ки
листић и када се биралишта
затворе, она одштампа и прочита колико листића се унутра
налази и колико је који кандидат добио гласова.
Ђурин поздравља и веома
високу излазност – 65 одсто,
што, према његовим речима,
овом изборном процесу даје
још већи легитимитет.

КОНЦЕПТ
Очекивано, уз огромну подршку народа, убедљиву победу на
локалним изборима у Смедеревској Паланци остварила је
Српска напредна странка, са више од 66,5 одсто гласова. На
политику насиља и мржње СНС је одговорио радом и пројектима. Доказао је Паланчанима да зна како се ствара боља
будућност. Чак 37 одборника, колико ће СНС имати у локалном парламенту, гаранција су тога. Батинаши и криминалци
Вука Поздерца Јеремића имаће минималан број одборника,
само три.
(Из прилога РТВ Панчева о изборима у Смедеревској
Паланци, 25. март)
***
Иако смо другопласирани, нисмо задовољни резултатом.
Бићемо задовољни тек када Српска напредна странка и њени
сателити не буду имали већину, пошто ће само тада и Паланка и Србија моћи да се развијају. За Демократску странку
важни су грађани у свим градовима и општинама Србије, од
најмањих варошица до Београда, и увек ћемо се подједнако
борити за све људе, у свим деловима Србије. ДС и данас
показује да је стабилан, поуздан, доследан и упоран партнер
свим људима. Никада се нисмо предали, нити ћемо, и зато
остајемо доследни вредностима које заступамо 28 година.
(Изјава носиоца листе ДС-а на изборима у Смедеревској
Паланци за сајт те странке, 25. март)
***
Догађаји од 26. марта у Косовској Митровици су брутална
провокација приштинских власти која је подржана од западних земаља. Овакво кршење Бриселског споразума угрожава
мир. Нећемо дозволити ником да понижава грађане Србије.
(Изјава председника државе Александра Вучића на конференцији за новинаре, 26. март)
***
Да се ово у Косовској Митровици десило албанским новинарима, да су којим случајем наши полицајци или специјалци
урадили оно што су они нама радили, мислим да би цео свет
био на ногама, са осудама. Нажалост, у овом случају нисам
чула ниједну осуду нашег пребијања од стране албанских
полицајаца.
(Драгана Зечевић, новинарка „Вечерњих новости”,
у изјави за „Спутњик”, 26. март)
***
Вукли су ме за кравату и водили као пса по улици. Ударали
су ме и покушавали да ме понизе. Још увек нисам добро.
Држали су ми све време „калашњиков” набијен у стомак,
претили су ми ножем и певали „Алаху-екбер”, на путу до
Приштине.
(Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово и Метохију, у изјави на конференцији за новинаре, 27. март)

Петак, 30. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

О ФУНКЦИОНИСАЊУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СА ШЕФОВИМА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА

АМБИС, ПОНОР И УКРУГ
Прошао је први квартал године, самим тим и математичка
четвртина скупштинских окупљања представника грађана.
Највиши дом града је у међувремену осиромашен – преостале су само четири одборничке групе. С њиховим шефовима разговарали смо о дометима рада локалног парламента,
а пред вама су њихове оцене.

Углавном, локални парламент може доносити одлуке,
међутим, основни проблем је
њихово неефикасно спровођење, јер у доса да шњем раду
видимо само одлагања и обнавља ња одлу ка, а не пре ко
потребна – њихова извршења.
Нажалост, на овом карневалу
демократије стиче се утисак да
ни главним протагонистима
више није до славе, сјаја и звезда! Бреме власти и одговорности јесте тешко.
До победе!

них снимака седница. Иако је
већ више од двадесет година,
практично од оснивања, РТВ
Панчево преносило седнице
Скуп шти не, некад ужи во, а
одскора одложено, ова пракса
је у 21. веку укинута. Остаје
питање како је могуће да је
градоначелник доделио најмање четрдесет милиона динара
за јавно информисање, а да уговором није предвиђено да се
преносе седнице Скупштине
града, које су практично једино место где у овом тренутку
опозиција може да се накратко види и чује директно, барем
једном у два месеца.

помак у унапређењу било које
сфере живота, како у граду,
тако и у селима.

Никола Дангубић
(СПС–ЈС–ДПМ)
– Скупштински рад на седницама протиче и даље у апсолутној доминацији владајуће
Српске напредне странке. Она
не жели да уважи, нити да чује
мишљења и виђења ствари људи
који њој не припадају. Мада,
истини за вољу, СНС барем
засад не спречава ни нас из
панчевачке опозиције да ста-

Душан Стојић
(„Слободно Панчево”)
– У првом кварталу досадашња
заседања Скупштине града Панчева обележило је, након хитног прекида седнице, усвајање
амандмана одборничке групе
„Слободно Панчево” о објављи-

Павле Ђукић
(„За наше Панчево”)
– Наша одборничка група је
фор ми ра на са жељом да се

Жељко Сушец (СНС)
– Скупштина града Панчева
беспрекорно функционише од
када је СНС преузео одговорност. Зашто то кажем? Пре
свега због одлука које доносимо као вла да ју ћа већи на, а
везују се за развој Панчева и
бољи живот свих грађана. То
ће ускоро обелоданити и градоначелник по питању доласка реномираног инвеститора
у Панчево.
Када је у питању опозиција,
шта да кажем... Мислим да они
сами за себе говоре: те су ДС, те
Јанковићеви, те Јеремићеви, те
Радуловићеви... У суштини, све
се своди само на политикантство без визије развоја нашег

вове јавно изнесемо за скупштинском говорницом, додуше без директног ТВ преноса.
Телевизија Панчево је приватизована и ми као локална самоуправа не можемо утицати на
њен програм, вести и комерцијални интерес! Како смо обавештени, на овој тековини демократије се ради, па ће се, вероватно, директни преноси остварити преко „Јутјуба”.
Присутно је и даље растурање
странака опозиције: на претходној седници нестала је и одборничка група Српске радикалне
странке! Како сада ствари стоје,
вероватно ће сви опозициони
одборници прећи у самосталне.
Можда је тако лакше...

вању информација на интернет
пре зен та ци ји Гра да о свим
комисијама и радним телима
формираним у нашој локалној
самоуправи.
Тачке дневног реда су листом
представљане одборницима без
обавезних известилаца, што је
непо што ва ње Скуп шти не, а
практично, осим опозиционих
одборника који су се јављали
за реч, није било дискусије.
Скупштинска већина је одбијала да расправља о панчевачкој Апотеци, као и о другим
темама везаним за информисање, културу и живот у граду.
Круна непоштовања јавности рада Скупштине је укидање преноса, па чак и одложе-

политичка активност усмери
на искључиво ангажовање у
решавању локалних проблема
и свега што се односи на Панчево. У том смислу нисмо задовољни ни оним што смо сами
постигли кроз опозиционо деловање, а ни оним што је владајућа већина постигла.
Мислимо да Панчево, у односу на величину буџета којим
располаже, заостаје за градовима који имају знатно мање
финансијске ресурсе. Инвентивност у развојној политици
уступила је место прекомерном расипању енергије у честим
кадровским рокадама. Сматрамо да већина грађана дели наш
став да нисмо постигли видљив

града у будућности. Градској
скупштини је потребна конструктивна опо зиција, а не
деструктивна. Што се тиче рада
локалног парламента, све похвале упућујем председнику Скупштине града Тиграну Кишу и
скупштинским службама. О
њиховом раду говори управо
податак да смо проглашени за
најбољу скупштину града када
је спровођење парламентаризма у питању.
Све у свему, СНС као одборничка група ради, усваја одлуке на предлоге Градског већа,
које ће Панчево коначно вратити из амбиса и понора који
су нам оставили наши претходници 2012.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Конкурси и пројекти
Обједињена расправа
о многим тачкама
Градски већници заседали су
27. марта. Пред њима је било
19 тачака дневног реда. Све су,
нормално, усвојене.
Пред лог за доно ше ње
закључка у вези са учествовањем Града на конкурсу за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у
јав ној сво ји ни и обје ка та
фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018.
години први је прошао. Конкурисаће се за новац за изградњу водоводне мреже у Јабучкој улици у Панчеву, као и у
Гло го њу, те кана ли за ци о не
мреже у Пелистерској улици у
граду.
Од тре ће до сед ме тач ке
дневног реда вођена је обједињена расправа. Разлог је тај
што се радило о закључцима у
вези са учествовањем Града
Панчева на „Другом позиву за
пројекте Интерег ИПА програма за прекограничну сарадњу
Румунија–Србија”. Предложени су пројекти под следећим
радним називима: „Развој прекограничних односа између

Ђармате и Панчева на тему јавне комуналне инфраструктуре”, „Развој и унапређење културних вредности у историјском Банату”, „Ванредне ситуације – један проблем, више
решења за приправност у ванредним ситуацијама у прекограничном региону у Решици,
Панчеву и Смедереву”, „Уштеда енергије уз одговорно одрастање – из сиве у зелену” и
„Покре ни ме – уна пре ђе ње

запошљивости младих у Панчеву и Темишвару”.
Затим, тема је била одлука о
начину рада система за комунални мониторинг квалитета
ваздуха града Панчева и поступању у случајевима повећаних
кон цен тра ци ја зага ђу ју ћих
материја у ваздуху. Говорило
се потом о изменама одлуке о
оснивању Историјског архива,
а дата је сагласност на Статут
те установе.

Усвојена је одлука о измени
већ постојеће одлуке о поставља њу мањих мон та жних,
покретних и других објеката
при вре ме ног карак те ра на
површинама јавне намене и
успостављен је план за постављање покретних објеката и
банкомата. Прошао је и правилник о условима за постављање привремених монтажних
објеката на површинама јавне
намене. Измењена је и одлука
о максималном броју запослених на нео д ре ђе но вре ме у
систему локалне самоуправе.
Прихваћен је уговор са ЈП
„Транснафта” о финансирању
радова на заштити (санацији)
нафтовода ДН-2 на месту укрштања са атарским путем Глогоњ–Црепаја, као и текст Анекса уго во ра изме ђу Гра да и
„ХИП–Азотаре”.
Већници су посао довршили
изменама и допунама Решења
о образовању Савета за спорт
града Панчева.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ИЗЛОЖБА СЛИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

О СМЕНИ ПРЕДСЕДНИКА
И РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

Подводни свет

„Немамо интернет пренос,
а додате су тачке по
хитном поступку”, рекао је
Ћебић
Градска каса увећана за
432 милиона динара
Збуњени смо били прошле недеље.
Толико да смо „у етар пустили” дезинформацију да ће 21. седница Скупштине града бити одржана прошлог
четвртка. Ипак, одборници су у клупе сели у среду, 28. марта.
Праву ствар смо касно сазнали, јер
је чињенично стање објављено само
на сајту Града. Нису само новинари
„Панчевца” били дезоријентисани, а
то је био повод и да на почетку заседања реагује Никола Ћебић, одборник „Слободног Панчева”.
Члан 61
Он се, када је постављено питање о
проширењу дневног реда, јавио за реч
и казао да је Тигран Киш, председник Скупштине града, повредио члан
61 Пословника тиме што је одложио
седницу за шест дана.
– На састанку шефова одборничких група 19. марта добили смо обавештење да ће седница бити одржана
28. марта. Разлог: обезбеђивање интернет преноса и избегавање праксе да
се постављају хитне тачке дневног
реда. Чланом 61 Пословника предвиђено је да председник може да одложи седницу само ако не постоји кворум, а о другим случајевима одлучује
Скупштина. Зато мислимо да је данашња седница нерегуларна. Поред тога,
Тигран Киш је самовољно продужио
рок за предају амандмана, иако члан
61 предвиђа другачији сценарио –
рекао је Ћебић.
Казао је и да председник Скупштине због свега наведеног нарушава њен
углед и да тиме вређа одборнике и
грађане, па је позвао власт да га смени. Додао је:
– Немамо интернет пренос, а додате су тачке по хитном поступку. Зато
имам утисак да су разлози за одлагање седнице били неки други. Позивамо вла да ју ћу већи ну да раз ре ши
дужности председника Скупштине
због честог кршења Пословника, међу
којима је овај данашњи најдрастичнији, те да на то место постави некога ко ће поштовати институцију којој
председава – објаснио је Ћебић.
Он је потом напустио салу, у којој
није било ни осталих одборника „Слободног Панчева”.
Киш је реплицирао речима да се
члан 61 односи на ситуацију када је
седница која је заказана почела, што

сада није био случај, као и да је само
померен термин одржавања. Потом
је позвао одборнике да гласају о томе
да ли је повређен Пословник, односно да ли треба да буде смењен. Само
пет одборника је гласало за то, па је
тиме цела прича скинута с дневног
реда.
Додатну тачку је предложио и Павле
Ђукић, шеф одборничке групе „За
наше Панчево”. Била је у вези с пословном политиком АТП-а.
– Информација да се забрана коришћења стајалишта код Главне поште
у Београду односи на све превознике,
није тачна. Сви сем АТП-а тамо узимају путнике. То значи да их пребацујемо на превозничка предузећа која
нису из Панчева – био је јасан Ђукић.
Наравно, предлог да се о томе расправља није прошао.
Ништа од расправе
После првог ребаланса буџета (увећан је за 432 милиона динара) градска каса је „тешка” 5,6 милијарди
динара. Заменик градоначелника Предраг Живковић, чији је основни посао
бављење градским финансијама, овим
поводом је за говорницом рекао:
– Крајем јануара потписан је уговор са Управом за капитална улагања. Он се односи на суфинансирање
дру ге фазе изград ње пота ми шког
колектора, а ради се о износу од преко 170 милиона динара. Обавеза Града је да учествује с 50 одсто, па морамо да урадимо ребаланс градске касе
да бисмо обезбедили новац.
Прецизирао је и да ће неутрошена
средства из претходне године бити
уложена у потамишки колектор (87
милиона), изградњу социјалних ста-

ПОЧЕО „УСКРШЊИ БАЗАР”

Градски потенцијали

Из архиве „Панчевца”
У организацији Туристичке организације града Панчева и Удружења
жена „Панчевке – Горњи град”, од 29.
марта до 4. априла, у периоду од 10
до 18 сати, на платоу испред зграде
Градске управе одржава се манифестација „Ускршњи базар”. „Капије” ће
бити затворене у недељу, 1. априла,
због католичког Ускрса.
Поента целе приче је да се истакну
кул тур но-умет нич ки и при вред ни

потенцијали града. На штандовима
ће ручне радове и занатске производе представити бројна удружења с
територије Панчева („Петефи Шандор”, „Ђетван”, „Тама ши Арон”,
„Панонке”, „Свети Трифун”, „Доловке”...). Богат програм, током ког ће
се представити бројни уметници, хорови и КУД-ови, сваког дана почиње у
15.30.
Добро дошли!
С. Т.

нова у Улици Светозара Милетића
(46 милиона), реновирање Градског
стадиона (43 милиона), установе културе (15 милиона)... Велики посао ће
бити и наставак инфраструктурног
опремања северне индустријске зоне:
Покрајина је за то издвојила 33 милиона динара.
Укупно, на дневном реду седнице
било је осамнаест тачака дневног реда.
По старом, лошем обичају, све је прошло без образлагања и расправе. Представнике грађана из досаде је донекле тргао Шандор Ђерфи („Доста је
било”). Он се гласно запитао зашто
ни овог пута није било директног преноса седнице на локалној телевизији
и потом тражио да му градоначелник
одговори на питање када ће бити одобрен пословни простор за тај покрет,
на шта има право и на шта чека пола
године.
Седница је трајала 55 минута.
С. Трајковић

Поводом обележавања Светског дана
вода у Градској управи Панчева у
четвртак, 22. марта, отворена је изложба „Подводни свет” сликара Алфреда Пезеља.
Аутор слика је по струци је архитекта, али се дуги низ година веома
успешно бави сликарством и фотографијом. Рођен је у Панчеву, где се
двадесетих година прошлог века преселио његов отац, иначе морепловац из Кварнерског залива на Јадрану, да би прешао да ради у тек формираној Дунавској флоти. Отуда не
чуди Алфредова љубав према реци,
морима, подводном свету и води.
– Сваком сликару је задовољство
када својим делима учествује у некој
широј акцији, као што је ова поводом Светског дана вода. Тако се
добије једна заокружена целина и у
погледу акције и учесника. Моји
радови се поклапају с темом, а инспирацију сам добио пре неколико година, не стихијски, већ као члан друштва пријатељства Србије и Индонезије у Београду. Учествовао сам
на њиховим организованим изложбама где је тема била како ми из

Србије видимо Индонезију. Када сам
последњи пут учествовао, пре две
године, питао сам се како да представим Индонезију – да ли кроз неке
неке природне феномене, храмове,
вулкане. Дошао сам на идеју да представим подводни свет тако да се
један део слика дешава под водом, а
други изнад воде – рекао је Алфред
Пезељ.
Он је објаснио да је за истраживање користио интернет као медијум
како би проучио разне животињске
врсте.
– Подводни свет тих топлих мора
је веома занимљив што се тиче облика објеката, живих бића и интензитета боја. Баш због тога, слике су
великог формата да би се лепо разви ла ком по зи ци ја – нагла сио је
Пезељ.
Изложбу, која ће бити отворена
за јавност до 31. марта, реализовао
је Секретаријат за заштиту животне
средине, уз подршку Секретаријата
за привреду и економски развој Градске управе Панчева и Културног центра, који је помогао да се радови
превезу.
М. М. В.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО НА ВАС УТИЧЕ ПОМЕРАЊЕ КАЗАЉКИ НА САТУ?

Лепше је када је дан дужи

Ђ. САМПОР

С. БОСАНАЦ

Крај марта нам дефинитивно наговештава да се ближи лепше време,
ако не по температури, барем по
дужем дану. Померање казаљки на
сату регулисано је законом у већини
европских земаља, па тако и код нас.
Цела идеја о летњем и зимском рачунању времена заснована је на астрономској околности да у јануару сунце излази око 8 сати, а залази око 16,
док у јулу, када је дан знатно дужи,
сунце излази пре 5, а залази после 21
сат. Будући да људи своје активности
сваког дана започињу у исто време
током целе године, око 7 сати, средином лета се на тај начин губе два
сата дневног светла.
Данас у свету 110 држава практикује такозвано летње рачунање времена. У Јапану, Кини, Јужној Кореји
и широм афричког континента ова
мера никад није успела. У већем делу
света овај договор се сматра згодним
начином да се у летњим месецима
дневна светлост дуже задржи.
Бивши председник Руске Федерације Дмитриј Медведев донео је одлуку о коначном укидању сезонског
померања сата и тиме је Русија, уз
Исланд, постала једина земља у Европи у којој се часовници не померају.
Летње рачунање времена код нас је

Р. ИЛИЋ

К. ПАНАЈОТОВИЋ

Ј. БЕШКА

Н. НИКОЛИЋ

први пут уведено 27. марта 1983. Од
1995. године казаљке на сатовима су
померане у последњој седмици септембра, на основу одлуке коју је доносила влада, а 2006. године донет је
нови закон у тој области и летње рачунање времена усклађено је са Европском унијом.

сам навикао да се будим у одређено
време, око 6 сати, па се види та разлика, али је ипак лепше што је дан
дужи. То посебно значи људима који
раде. Док сам био запослен, више сам
волео да одем раније на посао и да
дођем раније, јер некако више времена имаш за слободне активности.

ЂУРА САМПОР, пензионер:
– Ништа ми то не смета. Ја сам
научен да раније легнем и раније
устанем. Једино ми сметају ове нагле
промене времена, због којих смо често
подложни грипу и кијавицама. Час
посла се човек разболи. Један дан
плус двадесет, други минус десет.

КАТА ПАНАЈОТОВИЋ, пензионерка:
– Не осећам никакву промену. Каже
се: време је увек исто, само се људи
мењају.

СВЕТЛАНА БОСАНАЦ, професорка
у Музичкој школи „Јован Бандур”:
– Било би боље да тога нема. Чула
сам да ће бити укинуто. Знам, на пример, да се у Русији више не помера
сат. Не смета ми то генерално, треба
ми једно дан-два док се уходам, а
после тога буде добро.
РАДИША ИЛИЋ, пензионер:
– На мене то не утиче посебно.
Пензионер сам, па ми време није проблем. Јутрос сам, на пример, приметио да је другачије кад устанеш, јер

ЈАНКО БЕШКА, пензионер:
– Мало је незгодно када се промени сат, јер се навикнеш. Онда се мало
скрати сан за тих сат времена. У
суштини је добро, јер дан дуже траје.
НАТАША НИКОЛИЋ, дијететичар-нутрициониста:
– Углавном ми треба да се навикнем на промену једно дан-два, али
сваке године имам утисак да када
време прелази са зимског на летње,
аутоматски добијамо не само сат више
него још за трећину више времена.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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НАГРАДА ПАНЧЕВЦУ ЗА НАЈБОЉИ ПАТЕНТ
Проналазак Ивана
Смајловића поставља
нове стандарде

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Мунго – пасуљ високе
хранљиве вредности
Мунго, зелени или златни
пасуљ пореклом је из аридних подручја Африке, где се
производи више од 5.000
година. Зрело семе се користи за спремање јела, слично као и зрно пасуља. Мунго
пасуљ је богат антиоксидансима и важи за храну с
ниским гликемијским индексом. Захваљујући великој
количини растворљивих влакана, веома споро се вари,
споро ослобађајући шећер,
па помаже одржавању стабилног нивоа шећера у крви.
Мунго пасуљ брзо и лако
кли ја. Због своје висо ке
нутри тивне вред но сти у
новије време се користи у
облику клијанаца, који се
конзумирају самостално или
као додатак различитим јелима. Врло је попула ран у
индијској и кинеској кухињи. У кинеској медицини,
као и у ајурведи сматра се
да мунго пасуљ избацује токсине и чисти крв. Извор је
калцијума, гвожђа, фосфора, магнезијума, калијума,

цинка, мангана, селена и
других минерала. Садржи
витамине Б6, А, Е, Це и Ка.
И он и претходно описане
махунарке веома су популарни у вегетаријанској кухињи, па се због тога све више
налазе у понуди у нашим
продавницама робе широке
потрошње и у продавницама здраве хране.
Мунго пасуљ добро успева у условима сувог ратарења, иако на наводњавање
позитивно реагује. Најбоље
је гајити га на земљиштима
која имају pH фактор изнад
5,5, с добрим водно-ваздушним режимом и песковито-иловастим саставом. Треба избегавати тешка и забарена земљишта, зато што се
у таквим условима слабо
развија корен биљке, али и
смањује фиксација азота из
ваздуха помоћу бактерија
азо то фик са то ра. Мун го
пасуљ се гаји у плодореду
са четворогодишњом сменом усева. Препорука је да
се избегава сетва након осталих махунарки, уљане репице и сунцокрета, пре свега
због истих или слич них
болести које нападају ове
врсте. Може се гајити након
жита и већине окопавинских усева који остављају
земљиште чисто, без корова. Мунго пасуљ је добар
предусев за велики број биљних врста, а нарочито за оне
које „извлаче” велике количине хранива из земљишта.

Пре него што извршимо
основну обраду, потребно је
употребити 40 кг/ха азота,
70 кг/ха фосфора и 40 кг/ха
калијума. Након обраде и
припреме земљишта која се
користе за гајење ситнозрних усева, приступа се сетви,
за коју је потребно здраво
семе висо ке кли ја во сти.
Непосредно пре сетве семе
се инокулира неким за ту
намену погодним препаратом („нитрагин”, „азотофиксин”...) да би се формирале
квр жи це на коре но ви ма.
Инокулација се изводи у
тамној просторији мешањем
наквашеног семена са одређеном количином препарата. Оптимално време отпочињања сетве је кад температура земљишта има 12 и
више Целзијусових степени, што је у нашем крају
око средине априла. Сетва
се врши на међу ред ном
растојању од 50 цм, а растојање у реду требало би да
буде од пет до десет центиметара. Овако посејана површина треба да има
од 250.000 до
300.000 биљака по
хек та ру. Дуби на
сетве је од три до
пет центиметара,
што зави си од
типа земљишта, а
количина семена
за сетву је од 50
до 60 кг/ха, што
зави си од самог
семе на. Мун го
пасуљ се може
сејати у здруженим усевима са сирком и/или кукурузом. Због своје све веће употребе велики део површина
гаји се у систему органске
производње, без примене
синтетичких средстава. За
негу усе ва мун го пасу ља
користе се стандардне мере
неге: окопавање и међуредна култивација, веома ретко и наводњавање.
Берба се врши у другој
поло ви ни јула или првој
половини августа. На већим
површинама берба се обавља машински – једнофазно универзалним комбајнима, у моменту када семе
прелази из воштане у технолошку зрелост. То је период кад су биљке одбациле
листове и махуне промениле боју, а семена у њима
одвојила су се од плаценте.
Бербу треба обавити у што
краћем року како би се спречило осипање семена. Да би
се покупиле и доње, најкруп ни је маху не, виси на
реза косе треба да је око пет
центиметара изнад земље.
Након бербе следи дорада
семена, тј. његово прочишћа ва ње од раз ли чи тих
врста нечистоћа и чување
уз сталну контролу влажности, температуре и здравственог стања. Приноси мунго пасуља варирају од 600
до 800 кг/ха, што зависи у
првом реду од типа земљишта, примењене агротехнике и године производње.

Уз подршку Владе Републике
Србије и Светске организације
за интелектуалну својину, у уторак, 20. марта, у свечаној сали
Завода за интелектуалну својину приређена је свечаност којом
је обележена 135. годишњица
од потписивања Париске конвенције за заштиту индустријске својине, у оквиру које су
додељене награде Светске организације за интелектуалну својину за доприносе остварене
током 2017. године. Награђен
је и Панчевац Иван Смајловић.
Годишње награде уручене су
за најбољи патент, индустријски дизајн, ауторски рад у области друштвено-хуманистичких
наука, проналазак остварен од
стране ученика средњих школа, као и правним лицима с
највећим интензитетом коришћења међународног система
регистрације жигова.
У категорији за проналазача
или гру пу про на ла за ча за
патент, награда „WIPO Medal
for Inventors” припала је проналазачу Ивану Смајловићу,
док то ран ду на Хемиј ском
факултету Универзитета у Београду, за проналазак под називом „Апаратура за утврђивање
изотопског састава неизменљивих атома водоника и деутерију ма у узор ци ма ета но ла и
поступак за утврђивање аутентичности и географског порекла производа”, јер је за наведе ни про на ла зак оства рио
патентну заштиту на највећим
тржиштима света: на територији Руске Федерације, САД и
Европе. Такође, поставио је нове
стандарде у утврђивању аутен-

тичности и географског порекла вина, алкохолних пића,
меда и осталих прехрамбених
производа који садрже алкохол или ферментабилне шећере, јер је његов про на ла зак
постао саставни део званичне
српске регулативе у овој области. Поред наведеног, патентирана аналитичка метода је
на тржишту позната под именом EIM-IRMS® (Ethanol Isotope Measurement – Isotope
Ratio Mass Spectrometry) и обезбеђује детекцију илегалних произвођачких пракса као што су
разблаживање грожђане шире
водом или додавање шећера,
што доприноси заштити потрошача и јавном здрављу. У односу на методу нуклеарне магнетне резонанце (SNIF-NMR),
кoja сe кoристи само за врхунска вина с познатим географ-

ским пореклом, EIM-IRMS®
метода je прецизнија, јефтинија и анализа узорка траје краће. Поред наведеног, Иван Смајло вић је зајед но са сво јим
тимом 2015. године освојио
прво место на националном
такмичењу „Најбоља технолошка иновација”. У последње
време Иван Смајловић је направио нови аналитички инструмент за изотопско утврђивање
ботаничког порекла етанола и
детекцију илегалних пракса у
производњи вина, јаких алкохолних пића и меда, који је на
тржишту познат под именом
EIM MODULE®, при чему су
већ три наручена за потребе
лабораторија у ЕУ.
У категорији за правна лица
за регистровани индустријски
дизајн, награда „WIPO IP Enterprise Trophy” уручена је Бојану

Бојанићу, представнику фирме
„Carp System d. o. o.” из Зрењанина, која је носилац регистрованог међународног индустријског дизајна под називом „Ракета за риболовачки мамац”, која
је на тржишту позната под именом „DOT Spod Rocket”. У категорији за аутора за монографско дело у области друштвено-хуманистичких наука, награда „WIPO Medal for Creativity”
додељена је Александру Лују
Тодоровићу, редовном професору на докторским студијама
дигиталне уметности на Универзитету уметности у Београду за дело „Дискурс нових технологија”, јер представља знача јан допри нос раз у ме ва њу
нових технологија у контексту
промена које доноси 21. век. У
категорији за проналазак ученика или групе ученика средње школе, награда „WIPO Schoolchildren’s Trophy” додељена
је Урошу Филиповићу, ученику четвртог разреда Шесте београдске гимназије, за проналазак „Роботска рука опремљена
термовизијом која масира леђа”.
Поред наведених награда,
које су доде ље не на осно ву
спроведеног конкурса, додељена је и награда за изузетно
домаће правно лице с највећим интензитетом коришћења
међународног система регистрације жигова у протеклих
годину дана – награда „WIPO
Users’ Trophy”. Ова награда је
припала привредном друштву
за експлоатацију минералне
воде и производњу пића „Књаз
Милош а. д.”, које је током протеклих годину дана у односу
на сва домаћа правна лица имало највећи број поднетих међународних пријава за жиг.

БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ЛИДЕРЕ

Јавни позив за учешће у пројекту
Канад ско-срп ско пословно
удружење (CANSEE) објавило
је јавни позив за учешће у
пословном едукативном пројекту „Leader”. Заинтересовани
се могу пријавити до петка, 6.
априла, а број слободних места
за похађање бесплатног програма ограничен је на четрдесет.
„Richard Ivey”, послов на
школа Универзитета Западни
Онтарио у Канади, организује интернационални програм
„Leader” још од 1991. године,
а он се тренутно реализује у
осам зема ља широм све та.
Сваки од курсева конципиран
је у виду радионица у стилу
МБА програма, креираних с
циљем да оспособе предузетнике да успешно развију своје пословне идеје и стартап
компаније.

За програм се могу пријавити
предузетници, менаџери, власници предузећа или млади професионалци који послују локално, а
размишљају глобално и притом
су заинтересовани да успешно
остваре своје пословне идеје.

Курс обу хва та савре ме не
маркетиншке, рачуноводствене и лидерске вештине, менаџмент у интернационалној и
мултикултуралној пословној
средини, а покрива и вештине
за креирање и презентовање

бизнис-пла на и ана ли тич ко
стратешко промишљање.
Пројекат „Leader” биће спроведен у Београду од 7. до 18.
маја, у сарадњи с Привредном
комором Србије.
Сви заинтересовани морају
послати комплетну пријаву на
ana.simic@cansee.biz, а она
подразумева формулар за пријаву, биографију до 200 речи
на енглеском језику и фотографију у колору (биографија
и фотографија оних који буду
примљени биће публиковане
у каталогу учесника). На разговор ће бити позвани само
кан ди да ти који уђу у ужи
избор.
Фор му лар за при ја ву и
више података може се прона ћи на сај ту При вред не
коморе Србије.

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

Технолошке иновације у 2018. години
Пријављивање за Национално такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији,
које се непрекидно одржава од
2005. године, почело је и трајаће до 20. априла.
Ове године тимови се могу
пријављивати у оквиру две категорије: реализоване иновације
и иновативне идеје средњошколских/студентских тимова.
Право учешћа на овогодишњем такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање три члана који могу бити
физичка или правна лица (кроз
своје представнике). Чланови
тима именују свог представника, који је истовремено овлашћен за комуникацију са организационим тимом такмичења.

Категорија реализоване иновације предвиђена је за такмичарске тимове који испуњавају

минимум један од наведених
критеријума: имају готов прототип спреман за тржиште,
остварили су минимум једну
продају свог производа/услуге/процеса/технологије и сл.;
имају изграђено постројење за
производњу; имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и намеравају да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој будућности.
На такмичењу могу учествовати сви грађани Србије, било
да су као појединци организовани у трочлани тим, било да
наступају у име неке већ постојеће компаније.

Носилац овогодишњег такмичења је Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, у сарадњи с Привредном комором Србије, Радио-телевизијом Србије, организационим тимом с Факултета
техничких наука у Новом Саду
и Тех но ло шко-мета лур шког
факултета у Београду.
Инфор ма ци је, пра ви ла и
начин пријављивања могу се
пронаћи на сајту www.inovacija.org.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ОДРЖАНА ГЛОБАЛНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

ВРТИЋ „СЛАВУЈ” У НОВOМ САДУ

ОДГОВОРНИ ПРЕМА ПРИРОДИ,
ОДГОВОРНИ ПРЕМА ЧОВЕЧАНСТВУ

Ал’ је леп овај свет

Неопходно решити
проблем глобалног
загревања
Деца као коректив
одраслима
Стотине милиона људи, на десетине хиљада предузећа, установа, као и многе владе широм
света ујединиле су се 24. марта
бар на сат времена како би
подржале велику планетарну
акцију „Сат за нашу планету”.
Панчево се и ове године придружило овом глобалном еколошком перформансу који промовише штедњу електричне
енергије, када становници планете на шездесет минута искључе што више сијалица и других
потрошача електричне енергије. Реч је о акцији еколошки
свесних припадника човечанства окупљених око идеје да се
на овај начин пошаље порука
светским лидерима да реше
проблем климатских промена.
Највећа глобална акција за
заштиту природе одржана је
јубиларни, десети пут у Србији, под слоганом „Повежи се с
планетом”. Вреди истаћи да је
наш град од самог почет ка
сагледао значај ове манифестације и већ једну деценију у
нашој локалној заједници организују се различите активности са идејом да се унапреди
еколошка свест Панчеваца. Ове
године, због веома хладног времена, „Сат за нашу планету”
одр жан је у Све ча ној сали
Народног музеја, а у програму
су учествовали ученици четвртог разреда ОШ „Стевица Јовано вић” и деч ји хор „Вокал
кидс”, који су уз свеће и лампе
певали и свирали у част планете и одиграли кратак игроказ „Алиса у земљи – мрака”.
Фокус на најмлађима
На самом почетку еколошке
акције ђаке, родитеље, наставнике и еколошки свесне грађане који су се одазвали позиву
локалне самоуправе да подрже
ову значајну глобалну кампању, поздравила је Катарина
Бањаи, чланица Градског већа
задужена за заштиту животне

средине и одрживи развој. Она
је подсетила панчевачку јавност да је ово јубиларан пут да
се Панчево укључило у ову глобалну еколошку акцију.
– Главни циљ обележавања
„Сата за планету” јесте слање
снажне поруке да је могуће
нешто предузети против климатских промена и да људи
могу променити своје лоше свакодневне навике за добробит
планете и нас који на њој живимо. Панчевци поново показују
колико су еколошки свесни.
Веома је важно то што су главни актери и промотери ове глобалне акције у нашем граду
управо малишани, јер деца у

сти становништва, фокус ставља на еду ко ва ње нај мла ђе
популације.
Сви заједно
Да подсетимо, глобална акција
освешћивања „Сат за нашу планету” по једанаести пут одржана је у свету, у више од 7.000
градова и у скоро 200 земаља.
Еколошку акцију је покренуо
Светски фонд за природу (WWФ)
2007. године. Тада су светла угашена само у Аустралији, да би
се годину дана касније сату за
спас Земље прикључило 370 градова у више од 35 земаља. Тада
су била погашена светла и на
многим знаменитостима, међу

боличним искључивањем светла на сат времена, од 20.30 до
21.30, код нас и широм света,
послата је порука да сви заједно морамо пронаћи решење за
одрживу будућност.
Ове године искључена је јавна и декоративна расвета на
зидинама Калемегданске тврђаве, мостовима, Старом двору, Дому Народне скупштине,
спо ме ни ку Кне зу Миха и лу,
Храму Светог Саве, Петроварадинској тврђави, Српском
народном позоришту у Новом
Саду, згради Покрајинске владе и многим другим објектима
широм Србије. Акцију „Сат за
нашу планету” подржали су

Полазници вртића „Славуј”
придружили су се у петак, 23.
марта, вршњацима из десетак
војвођанских предшколских
установа на традиционалној
манифестацији „Ал’ је леп овај
свет”, која је одржана четрнаести пут у Новом Саду.
Циљ ове приредбе је афирмација музичко-сценског и
позоришног програма уз ревијално учешће деце и васпитача

из васпитно-образовних установа с територије АП Војводине. Војвођански малишани
су представили свој раскошан
таленат и висок ниво изражајног постигнућа кроз песму,
игру и драмско стваралаштво.
Наши најмлађи суграђани су
за ову прилику припремили
песму „Планета Земља”, коју
су извели уз пратећу креативну кореографију.

ГРЦИ У ПАНЧЕВУ

Размена ученика

овом периоду усвајају навике
и наша идеја је да им укажемо
на то да тре ба да при хва те
основ на наче ла о потре би
заштите животне средине и
одрживом развоју – рекла је
Катарина Бањаи и додала да
одрасли теже усвајају нова начела, али да, под утицајем малишана, и добро укорењене лоше
навике могу да се потисну.
Према њеним речима, у Панчеву се неколико година, када
је реч о јачању еколошке све-

којима су мост „Голден гејт”,
римски Колосеум и Тајм сквер.
Првобитна намера организатора била је да на симболичан
начин утиче на светске лидере
да размисле које ће одлуке донети у Копенхагену на глобалном
договору о климатским променама одржаном у децембру 2009.
године. У нашој држави ову кампању је подржало око 200 партнера – градова, општина, јавних установа, школа, вртића,
компанија и организација. Сим-

Министарство заштите животне средине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Београд, Град Нови Сад, Стална
конференција градова и општина и многи други.
Када је о нашем граду реч,
овогодишњи програм заједнички су припремили Секретаријат за заштиту животне средине
и Секретаријат за јавне службе
и социјална питања – Канцеларија за младе Града Панчева.

Ђаци Гимназије „Урош Предић” дома ћи ни су гру пи
вршња ка из Грч ке која у
нашем граду борави у оквиру
програма размене ученика.
Тим поводом локална самоуправа приредила је у уторак,
27. марта, пријем за ученике
солунске гимназије, а у име
Панчева добродошлицу грчким пријатељима пожелела
је чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић.
Валерија Јона Андрејевић,
професорка немачког језика
у панчевачкој гимназији и
координатор на овом програму, рекла је да је један од
циљева заједничке сарадње
усавршавање знања немачког
језика ученика, али и размена иску ста ва, дру же ње и
шире ње кул ту ре. Пре ма
њеним речима, ове две школе сарађују на заједничком

пројекту чији је циљ продубљивање сазнања о безбедности на интернету. Ученици ће
током боравка у нашем граду урадити завршну презентације и одржати јавну трибину посвећену овој веома
важној теми. Један од битних аспеката овог истраживачког пројекта јесте тај да је
службени језик у изради ове
студије немачки, што је, према речима професорке Андрејевић, био велики изазов, како
за ђаке, тако и за њихове менторе.
У нашем граду бораве тринаест ученика и две професорке из Солуна, као и представник „Гете института”.
Сарадња ових двеју гимназија реализује се у оквиру програма београдског и солунског
„Гете института”, одно сно
ПАШ иницијативе „Школе:
партнери будућности”.

ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

Различити, па шта!
Помажу свима када
је помоћ неопходна
Перформанс
савремене игре
Ученици и запослени у ОШ
„Ђура Јакшић” у уторак, 26.
марта, приредили су хуманитарни концерт у Културном
центру. Повод за организовање овог догађаја било је прикупљање симболичне, али неопходне материјалне помоћи за
социјално угрожене ученике те
школе.
На почетку дружења окупљене родитеље, ученике и пријатеље те угледне образовне установе поздравио је директор
шко ле Раде Бар јак та ро вић,
захваливши свима што су се
одазвали и дошли на концерт.
Он је истакао да је постала традиција да сваке године у марту „Ђурина школа” организује
један концерт оваквог типа.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Рекао је да је наше мало за
неког много и да су гости концерта своју хуманост показали
више пута.
Ђаци су у сарадњи с наставницима и учитељима припремили богат и разноврстан култур но-умет нич ки про грам.
Специјалан гост концерта био
је познати глумац Петар Стругар. Основна порука двочасовног музичко-сценског перфор-

манса била је да се јавности
упути порука да се „различитости могу спојити у целину –
квалитетну и ваљану”. Актери
концерта су на бини спојили
неспојиво: класичан балет који
се играо уз даире, хипхоперску кореографију плесног студија „Електра” и сплет народних ига ра у извед би КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”
и још много тога.

Распевано, разиграно, с пуно
енер ги је, сме њи ва ле су се
музичко-сценске тачке – од
традиционалних звукова и ритмова до перформанса модерног плеса у извођењу школе
плеса „Беоденс”. Концерт је
отворен песмом из представе
„Плава птица”. Након тачке
кла сич ног бале та уче ни ци
првог разреда повели су госте
на „Керберов” пут до месеца, а
потом су другаци певали на
сав глас да им је само љубав
потребна у ритму „Бајаге и
инструктора”. Трећаци су на
бину донели нови талас уз велики хит „Ми плешемо цели дан
и ноћ”, а четвртаци су организовали пиџама-парти уз слоган: сад или никада. Потом је
уследио поетско-музички перформанс у коме су актери спојили нешто потпуно неспојиво: стихове Десанке Максимовић и Чарлса Буковског.
Према речима Јасне Капор,
педагога у овој основној школи,
запослени и ђаци увек се веома
обрадују оваквим манифестацијама, које им пружају могућност да реализују и спроведу у
делo своје креативне замисли.
– Упутили смо поруку одраслима да смо у обавези да деци

омогућимо да бар на неколико
сати заједно створимо другачију, префињенију реалност, у
којој нема досаде и злоупотребе савремене технологије, која
је прожета уметничким изразом, креативношћу, где су деца
успешна, безбедна и срећна –
рекла је Јасна Капор.
Да подсетимо, ова школа већ
скоро две деценије организује
манифестације оваквог карактера. Сакупљали су средства за
обнову манастира Хиландара,
за лечење деце из других школа

и из других градова, а били су
веома ангажовани и упорни
током националне кампање за
пружање помоћи људима из
подручја угрожених поплавама. Пре три године у Културном центру је одржана манифестација сличног типа, а прошле године „Ђурина школа” је
орга ни зо ва ла при ку пља ње
материјалне помоћи за лечење једне своје ученице, као и
за допри нос у набав ци 4D
ултразвучног апарата за панчевачко породилиште.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Епилептични
напади

Пише:
др Мирослав Тепшић
Губитак свести праћен трзаји ма и пау зом у диса њу
озбиљ но је и дра ма тич но
стање како за пацијента, тако
и за лице које се налази у
непосредној близини. Диспечер који прима позив мора
увек да помисли на могући
срчани застој, при чему сваки минут зна чи раз ли ку
између живота и смрти. И
за професионалца је тешка
процена у првим моментима овог стања, када повреме ни узда си поме ша ни с
грчењем тела могу личити
на агонално дисање особе
која се бори за живот. Док
смо о изненадном срчаном
застоју доста говорили, први
епилептични напад одрасле
особе није био честа тема
иако се у њего вој осно ви
обично крије озбиљна патологија.
Код такозваних идиопатских епилепсија не постоји
органски узрок. Наследни
фактори су значајни за ове
епилепсије и оне се најчешће јављају у раном животном добу. Симп то мат ске
епилепсије се обично јављају после двадесет пете године као последица трауме,
тумора, васкуларних оштећења, инфекције мозга, злоупотребе алкохола и других
супстанци, метаболичких и
ендо кри них поре ме ћа ја,
дегенеративних болести. Стати сти ка гово ри да се код
потре са мозга епи леп си ја

јавља у три одсто случајева,
а код отворених повреда главе тај проценат расте на 50%.
Тумори су најчешћи узрок
епи леп си је од 35. до 55.
годи не живо та. Можда ни
удар је разлог за највећи број
епилептичних напада особа
ста ри јег живот ног доба.
Алкохол је значајан разлог
за епилептичне нападе у особа средњег и старијег животног доба. Важно је споменути да одређени лекови и супстанце могу проузроковати
епилептични напад, а примери за то су интоксикација „аминофилином”, антидепресивима, неуролептицима, седативима, алкохолом, кокаином...
Мере прве помоћи особи
која има епилептични напад
одно се се на зашти ту од
могу ћег повре ђи ва ња и
олакшавање дисања. Треба
олабавити одећу око врата
пацијента и уклонити све
оштре предмете у непосредној близини који би могли
нанети повреду. Не треба
спутавати особу, гурати је
ка земљи, или стављати било
какве предмете у уста, јер
тако може мо иза зва ти
повреде. Кад прође напад,
обавезно поставите особу на
бок како би јој се олакшало
дисање. Потребно је да будете присутни све док не прође конфузно стање или док
не дође хит на помоћ ако
напад не пре ста је или се
понавља више пута. За лекара је веома значајно да добије информацију о евентуалним рани јим повре да ма,
високој температури, главо бо љи, упо тре би леко ва,
конзумирању алкохола или
недо зво ље них суп стан ци.
Добра анамнеза помаже у
избору одговарајућих дијагно стич ких и тера пиј ских
поступака. Док се код симптоматске епилепсије усмеравамо на лечење узрока,
идиопатска се третира лековима који држе болест под
контролом.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Вратите сјај лицу

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Дуго оче ки ва но сун це и
топлије време крију замке за
неприпремљену кожу. Жељни сунца, излазимо напоље
неспремни, мислећи да благи сунчеви зраци неће направити штету на нашем лицу.
Али баш тада – након зиме,
ветра и сувог ваздуха од грејних тела – кожа је најрањиви ја, скло на пиг мент ним
флекама, кератозама и екцемима.
Зато је сада право време
за хидратацију коже кисеоником, мезотерапију лица и
биолошке третмане. Наравно, пожељно је и очистити
кожу хигијенским третманом.
Тек када је дубински очишћена, кожа може најбоље
искористити витамине, минерале, олигоелементе, хијалу-

рон и друге корисне супстанце из производа и третмана,
као што су маске, креме или
мезотерапија.
Бит но је и бар јед ном
недељ но нане ти на лице
домаће маске од воћа, поврћа, квасца, меда и глине у
зави сно сти од типа коже.
Прво би требало да испилингујете кожу, на пример тако
што ћете самле ти опран
пиринач у млину за кафу и
нато пи ти мла ким мле ком
или млаком водом. Том смесом урадите пилинг благо
масирајући лице два минута. Исперите лице млаком
водом и ставите одговарајућу маску.
Одлична хранљива маска
за суву кожу прави се од једне изгњечене банане и кашичице меда. После ове маске
кожа ће изгледати свеже, подмла ђе но и нахра ње но. За
масну и нечисту кожу одлична је маска од квасца и млека. Пра ви се тако што се
загреје кашика млека и дода
се коцкица свежег квасца.
Помешати састојке и глатку
масу нанети на чисту кожу.
Ова маска одлич но чисти
поре и одмашћује кожу.
Коју год маску да стављате, треба да је држите 15–20
минута. Потом исперите лице
млаком водом и нанесите
крему према типу коже.

Петак, 30. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ГОРАН МИTЕВСКИ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

СУБОТОМ У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРЛ ПРЕГЛЕДИ
Мисија менаџмента Завода за
здравствену заштиту „Панчевац” да та установа с временом
прерасте у мини-клинику, већ
је, такорећи, остварена. Поред
тога што су у спектар услуга
Завода уврштени ултразвучни
прегледи срца, абдомена и мале
карлице, које раде стручњаци
са Института „Дедиње” и из
Клиничког центра Србије, од
краја прошле године у тиму
Завода је и др Горан Митевски, оториноларинголог. Овог
врсног лекара не треба опширно представљати, будући да га
већина наших суграђана већ
добро познаје и за њега има
само речи хвале.
Др Горан Митевски дипломирао је 1991. на Медицинском факултету у Београду, а
спе ци ја ли за ци ју је завр шио
1997. године. Пре тога, још
1993, већ се запослио на Одеље њу ото ри но ла рин го ло ги је
Опште болнице Панчево. Када
смо рекли да велики број Панчевки и Панчеваца познаје овог
лекара, ништа нисмо преувеличали: он за годину дана прегледа у просеку 6.000 пацијената, што значи да је само у
последње две деценије кроз
његову ординацију прошло преко 120.000 људи, што је малтене број становника Панчева са
свих девет припадајућих села.
ПАНЧЕВАЦ: У Заводу „Панчевац” суботом обављате комплетне ОРЛ прегледе. Шта они
обухватају?
Г. МИТЕВСКИ: Стандардни
комплетан оториноларинголошки преглед обухвата практично све везано за патологију уха,
носа, ларинкса, грла и ждрела.
Завод располаже и аудиометром,
тако да налаз можемо употпунити и овом анализом. Циљ нам
је да дијагностику, на коју се
често чека и више месеци, спроведемо за неколико дана и да,
по потреби, пацијента у што краћем року упутимо у терцијарну
установу ради даљег лечења. Ако
у томе успемо, урадили смо
велики посао. Такође, менаџмент Завода „Панчевац” има у
плану да развије везу ОРЛ службе с патологом, тако да би требало да у наредном периоду почнемо да радимо и скрининг прегледе за рано откривање карциномских болести.
• Који симп то ми дово де
пацијенте у ординацију оториноларинголога?
– Јављају нам се људи с различитим тегобама – од оних
бaналних, попут свраба у ушном
каналу или носу, до проблема
који се често претворе у питање живота. Интересантно је да
оториноларингологија има најдужи назив од свих медицинских струка, а једна је од најургентнијих служби. Можда на
први поглед делује да је ова
грана медицине негде у запећку, но схватићемо колико је та
претпоставка погрешна ако се
сетимо случајева где од правовремене реакције специјалисте
ОРЛ зависи живот пацијента:
крварења из горњих дисајних
путева, присуство страних тела,
тумори на дисајним путевима,
опструкције, гушења...
• Гужве у ОРЛ амбулантама
нису реткост. Да ли је сваки
долазак код оториноларинголога оправдан?
– Један од основних разлога
због којих се пацијенти обраћају лекару у дому здравља, и
то не само у Србији већ и у

Страну
припремила
Драгана

Кожан

свету, јесу проблeми с горњим
респираторним путевима. Многи од њих потом бивају упућени у нашу службу. Чињеница
је да би се број посета ОРЛ
амбулантама могао смањити,
с обзиром на то да маса људи
долази зато што користи разне
квазилекове или народске лекове, а популаран је и систем
„савета доброг комшије”. Свеприсутне су и злоупотребе капи
за нос и штапића за уши. Капи
за нос треба користити искључиво ако је то одредио лекар.
Недопустиво је то што се капи
за нос несметано пласирају кроз
средства јавног информисања,
као и то што их пацијенти узимају на своју руку. Састав овог
препарата је такав да потенцира активност срчаног мишића,
коју не прати адекватна оксигенација крви, те претерана
употреба капи може довести
до прединфарктног стања. И
не само да може већ смо имали таквих случајева. Чак је једна млада особа од 18-19 година завршила у коронарној јединици управо у прединфарктном
стању зато што је трошила 3-4
флашице капи за нос дневно.
• Зашто је коришћење штапића за уши штетно?
– Најпаметније би било да
се штапићи за уши избаце из
употребе, јер готово нико не
уме да их користи правилно.
Тропроцентни хидроген једном
недељно, четири до пет капи у
свако уво, решава ствар. Ушна
маст штити кожу уха. Свака
манипулација у каналу изазива појачано лучење церумена,
јер се организам на тај начин
брани од механичке иритације. Тако настаје екцем ушног
канала, појава која је у нашем
граду врло честа. Овакве промене лече се годинама, а понекад и деценијама.
• Слушање музике преко слушалица у последњих неколико
година веома је популарно. Да
ли је њихова употреба штетна?
– Није, ако се користе на адекватан начин: краће време и уз
одговарајућу јачину звука. Особе које током већег дела дана
слушају гласну музику преко
слушалица заправо се иживљавају над својим слушним апаратом. Излазна снага звучника
на слушалицама мери се у
микроватима, све док се они не
нађу у ушном каналу – тада се
она повећава и по хиљаду и
више пута, те звук делује на
наше бубне опне као да смо у

просторији са 60–100 вати озвучења. Морам скренути пажњу и
на чињеницу да у последње време имамо повећан број младих
особа са акутним лезијама слуха. Сад се посећују места где се
музика мери стотинама децибела, живи се двадесет сати дневно, а ухо мора да се одмори
осам сати током дана, као и сваки други орган. У противном,
може се десити да чуло слуха
буде неповратно изгубљено.
• Којим особама се препоручује комплетан ОРЛ преглед?
– Свака патологија која траје дуже од месец дана треба да
нас наведе да се обратимо специјалисти, било да је реч о томе
да сте изгубили чуло мириса,
да отежано дишете на нос, не

чујете добро, промукли сте, било
да осећате бол у грлу или бол
при гутању. Ако ови симптоми
трају дуже време, апелујем на
пацијенте да оду код лекара.
Осим тога, на сваких шест месеци или највише годину дана
треба обавити и превентивни
преглед, јер наш квалитет живота неће бити исти ако неку промену откријемо и отклонимо у
почетној фази и ако се, с друге
стране, упутимо код специјалисте тек кад наступе озбиљни
симптоми. Прегледи одраслих
и деце обављају се само суботом, а пацијенти свој термин
могу заказати путем телефона
Завода „Панчевац” 013/21-90900 и 013/21-90-903, радним
данима од 7 до 14 сати.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Коцке с маком
Фино и мекано тесто са
укусним филом од мака...
Заволећете овај колачић
на први залогај! Уз то,
толико се једноставно
припрема да ћете пожелети да га сутрадан
одмах поново направите,
јер тешко да ће преостати
нека коцкица из прве
туре. Уверите се и сами у
оправданост наше препоруке!
Састојци: два јајета,
два децилитра млека,
два децилитра уља, 200
грама шећера, 300 грама
брашна и кесица прашка за пециво.
Фил: 250 грама млевеног мака (или ораха), 3-4 кашике шећера,
кесица ванилин-шећера и један децилитар млека.
Припрема: Умутити чврсту пену од беланаца, додати шећер,
жуманца и све остале састојке редом. Половину смесе сипати у подмазан и брашном посут плех, а затим пећи 15–20 минута у рерни
претходно загрејаној на 200 степени.
Измешати самлевени мак (или орахе ако више волите) са шећером и све прелити врелим млеком. Боље је да фил буде гушћи.
Извадити напола печен колач из рерне, па преко теста распоредити фил од мака. Одгоре сипати други део смесе и вратити у рерну
да се пече још двадесетак минута. Кад се потпуно охлади, исећи на
коцке и обилно посути шећером у праху.
Напомена: Можете направити пола фила с маком, а пола са орасима. На тај начин ћете одмах имати две врсте колача.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу „La
cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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Петак, 30. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

БОЛЕСТ КОЈА СЕ ЛЕЧИ МЕСЕЦИМА
У јужном Банату 29
оболелих

Шта желиш да радиш кад
одра стеш? Сигур но пој ма
немаш, јер ти се допадају
мно ге про фе си је – јед ног
дана желиш да будеш ватрогасац, другог графички дизајнер. А можда је сасвим другачије – већ сада знаш шта
желиш да постанеш. Бићеш
лекар као мама, адвокат као
тата или полицајац као ујак.
Али да ли заиста имаш способности за обављање професије о којој сањаш? Пред
тобом је још много времена
за доношење важних одлука. Ипак, што пре почнеш да
упознајеш своје способности

Петогодишњи просек
показује тренд
опадања
Широм планете, као и у нашој
земљи, у суботу, 24. марта, обележен је Светски дан борбе против туберкулозе. Ова болест, према подацима Светске здравствене организације (СЗО) из 2016.
године, представља девети по
учесталости узрок смрти у свету и водећи узрок смрти од једног инфективног агенса, учесталији чак и у односу на ХИВ/сиду.
Процењено је да је укупно
10,4 милиона људи оболело од
туберкулозе у 2016. години. Од
тога 90 процената чине одрасли, 65% су мушкараци, а 10%
особе које живе с ХИВ-ом.
Незадовољавајући пад
Стручњаци упозоравају на то да
резистентна туберкулоза представља сталну опасност. У 2016.
години забележено је 600.000
нових случајева туберкулозе
резистентних на „рифампицин”
у свету, од чега је 490.000 имало мултирезистенту туберкулозу (МДР ТБ). Ипак, треба нагласити да су скоро половину (47%)
случајева тог облика туберкулозе чинили становници Индије,
Кине и Руске Федерације.
Када је реч о Европској унији и Европској економској заједници (ЕУ/ЕЕА), годишње се
пријављује око 60.000 случајева оболевања од туберкулозе.
Податак који не радује јесте да
се стопа пријављивања смањује само за око пет одсто сваке
године. Наиме, потребан је пад
од најмање 10% да би се постигли циљеви одрживог развоја
и глобалне стратегије за елиминацију туберкулозе као јавноздравственог проблема.
Како кажу у панчевачком
Заводу за јавно здравље, Србија бележи континуиран тренд
смањења стопе пријављивања
туберкулозе – са 37/100.000 у
2003. години на 12/100.000 становника у 2016. години, па је
то свр ста ва међу земље с
ниским оптерећењем туберкулозом у региону Европе. У 2016.

и развијаш интересовања, то
ће ти касније бити лакше да
изабереш професију.

Два читаоца који до среде, 4. априла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта сте
као мали желели да будете кад порастете?”, наградићемо по једним примерком књиге „Како да изабереш занимање” Агњешке
Тројан Јаскот. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Рано откривање је најбоља мера превенције ширења заразе
години пријављено је 837 случајева оболевања од свих облика туберкулозе који подлежу
обавезном пријављивању, што
чини нотификациону стопу од
11,82/100.000 становника.
И у Јужнобанатском округу
се, у периоду од 2013. до 2017.
године, бележи тренд пада учесталости оболевања и умирања
од туберкулозе. Током 2017.
број пријављених оболелих од
ТБЦ-а био је исти као и 2016.
године (29:29), а за 21% мањи
у односу на петогодишњи период посматрања (36,80) и испод
је петогодишњег просека (12,53).
Подаци Завода за јавно здравље потврђују да је 2017. године
једна особа умрла од туберкулозе, као што је то био случај и
2016. године. Стога морталитет
у петогодишњем периоду посматрања износи 0,41/100.000.
Избегавати блиски контакт
Туберкулоза је заразна болест
чији је узрочник mycobacterium tuberculosis. Преноси се
путем ваздуха, у који бактерије доспевају када особа која
има туберкулозу плућа кашље,
кија, смеје се или говори.
За преношење инфекције најважнији је блиски контакт са

оболелим од плућне туберкулозе. Највећу могућност да се
заразе имају чланови породице и особе које живе у истом
домаћинству или које проводе
више сати у истој просторији
са оболелим. Због тога све особе из блиског контакта са заразним болесником треба да се
јаве лекару специјалисти за
плућне болести на преглед.
Поред становања с туберкулозним болесником, стања која
доприносе оболевању су и алкохолизам, наркоманија, пушење, сида, сиромаштво, шећерна болест, дуготрајне тешке
болести и неухрањеност.
Туберкулоза обично захвата
плућа, али може захватити и
мозак, бубреге или кичму. На
појаву болести указују слабост,
замор, губитак телесне тежине, ноћно знојење, слаб апетит
и благо повишена температура. Кашаљ који траје дуже од
четири недеље и искашљавање крви указују на могућност
туберкулозе плућа.
Ширење заразе можемо спречити покривањем уста и носа
марамицом приликом кашљања
и кијања. Просторије у којима
борави оболели од плућне туберкулозе треба да буду осунчане и

треба их често проветравати.
Бацил туберкулозе је осетљив на
топлоту, толико да га температура од 63º Целзијуса уништава за
тридесет минута, a она од 80º
Целзијуса за једну секунду. То је
разлог што одећу и постељину
оболеле особе и осталих који
бораве у истом домаћинству треба прати на 60–90 степени, а
посуђе у врелој води. Од хемијских дезинфицијенаса за прање
равних површина, подова и тоалета најефикаснији су хлориди
(на пример, раствор варикине).
И од туберкулозе, као и од свих
осталих болести штитимо се правилном исхраном, довољним спавањем и одмором, као и редовним физичким активностима.
Туберкулоза се успешно лечи,
али то је процес који траје од
шест до осам месеци. Рано откривање и лечење оболелих од плућне туберкулозе најважнија је
мера превенције ширења туберкулозе. Тако се најефикасније
уклања извор заразе. Оболели
од заразне туберкулозе плућа
морају бити задржани у болницама, а на кућно лечење се отпуштају тек када постану безопасни за своју околину, односно
онда када бацила више нема у
испљувку.
Д. Кожан

АКЦИЈА ХО „СВЕТИОНИК”

Телевизор за амбуланту „Горњи град”
Чланови хуманитарне организације „Светионик” наставили
су и ове године низ акција у
оквиру којих пружају помоћ
где год се укаже потреба за
њом. Тако су прошле недеље
поклонили нов телевизор здравственој амбуланти „Горњи град”.
Ово је већ трећи пут како
„Светионик” помаже управо тој
установи.
– Пре годину дана купљени
су апарати за мерење крвног
притиска, који су били неопходни за свакодневни рад лекара, а пре тога је „Светионик”
организовао и кречење амбуланте. Акција је реализована уз
помоћ фирме „Пеца паркети”,
која нам је изашла у сусрет тиме
што је окречила амбуланту, иако

Како да изабереш
занимање

у том тренутку још нисмо били
прикупили неопходна средства
у износу од 60.000 динара. Тако
је остао неисплаћен износ од
30.000 динара. С обзиром на то
да из објективних разлога нисмо

успели да обезбедимо неопходну суму до договореног рока,
фирма је одустала од својих
потраживања. Тако смо новцем
који смо имали на располагању
купили телевизор – објаснила

је Бранкица Рилак Јаковљевић,
оснивач ХО „Светионик”.
Она је додала и то да ће, захваљујући овој донацији, сви који
се лече у амбуланти „Горњи
град”, која је иначе дежурна сваког викенда, сада док чекају на
преглед, моћи да гледају едукативне програме из области превенције у општој медицини.
У „Светионику” кажу да су
овом акци јом зао кру жи ли
сарадњу са амбулантом „Горњи град” и уједно позивају све
друге амбуланте да им се обрате уколико им је потребна нека
помоћ. Заинтересовани могу
контактирати с њима путем
„Фејсбук” странице ХО „Светионик”.
Д. К.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„У тамној дубини”
Роберта Бриндзе
Испод воде је било тихо,
хладно и веома мрачно. Тело
је муњевито потонуло, све
док се напослетку није скрасило у меком, леденом муљу.
Она ће годи на ма лежа ти
непомична, скоро спокојна.
Али изнад ње, на коп ну,
кошмар је тек почињао.
Када детективка Ерика
Фостер добије информацију
да се кључни докази за случај трговине наркотицима
крију у напуштеном каменолому на ободу Лондона, наређује да се тај предео претражи. Али, осим дроге, истражитељи откривају тело Џесике Колинс, девојчице чији је
нестанак био главна вест двадесет шест година раније. Да
би повезала старе и нове доказе, Ерика мора да проникне
у тајне породице Колинс, али
и да се суочи са Амандом Бејкер, пензионисаном инспекторком која је водила случај
и коју прогања то што није

успела да пронађе Џесику.
Детективка ускоро схвата да
ће то бити један од најтежих
и најзахтевнијих случајева на
којима је икада радила.
Неко скрива тајне. Неко
не жели да се овај случај
реши. И тај неко ће урадити
све да спречи Ерику у намери да сазна истину.

Два читаоца који до среде, 4. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Да ли се плашите дубоке воде?”, наградићемо по једним
примерком књиге „У тамној дубини” Роберта Бриндзе. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Верујем, не верујем
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас да ли верујете
у астрологију. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Реци
ми који си знак” Алесије де
Луке за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не верујем, јер у супротном не би с Девицом требало ни кафу да попијем, а ево
ме у браку дуже од десет
годи на упра во с њом.”
063/3750...
„Како кад. Ако ми је хороскоп повољан – верујем, а
ако није, онда је астрологија
обична глупост и измишљотина.” 064/4886...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

која је њихова омиљена књига за децу. Они ће освојити
по један примерак књиге „Скелиг” Дејвида Алмонда.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Омиљено ми штиво, приче за (малу) децу, јесте Кривични законик, мада и Устав
има својих дражи када га
при ме њу ју сада и овде!”
063/7830...
„Омиљене књиге вицева и
бајки за децу су ми оне о томе
како се обогатити, живети срећно, радити оно што волиш и
имати супер брак које су писали аутори са Запада, а продају
се у Србији.” 064/3110...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ СПРОВЕДЕНО ВИШЕ ХАПШЕЊА У ПАНЧЕВУ

Обележена годишњица
НАТО агресије

ДЕСЕТ КРИМИНАЛАЦА ЗАВРШИЛО
ИЗА РЕШЕТАКА
Полиција приликом
претреса пронашла
различите врсте
дроге, мобилне
телефоне, вагице за
мерење наркотика

У центру града, испред споменика Панчевцима који су
изгубили животе у ратовима
вођеним током деведесетих
година, прошле суботе, 24.
марта, обележена је 19-годишњица НАТО агресије и бомбардовања наше земље.
На том скупу су говорили
Тодор Тоша Стојановић, председник Градског одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата, Момчило
Баја Јовановић, ратни командант бивше 51. моторизоване бригаде ЈНА, Срђан Божовић, виши кустос – историчар у Народном музеју, глумац Мирослав Жужић, Миодраг Мокан, учесник ратних

сукоба 1999. године, Небојша Ристић, председник панчевачког одбора Синдиката
српске полиције, и Новица
Дукадиновски, председник
Удружења бораца 1991–1999.
годи не. Пуков ник Милан
Милошевић прочитао је једну родољубиву песму коју је
написао.
Подсећању на дане страдања присуствовали су и чланови породица наших бивших
суграђана који су изгубили
животе током ратова вођених
од 1991. до 1999. године, као
и представници Покрета социјалиста, Социјалистичке партије Србије и Савеза комуниста Србије.

ОД ПРЕ НЕКОЛИКО ДАНА

Прекршајни суд на
новој адреси
После много година рада на
малом простору и у неодговарајућим условима запослени у Прекршајном суду у
нашем граду од 26. марта

радиће у новој и недавно
завршеној згради у Улици
Стевана Шупљикца б. б., у
непосредној близини Основне школе „Исидора Секулић”.
Подсећамо, Нела Кубуровић, министарка правде у
Влади Србије, изјавила је да
је у бившим просторијама

Прекршајног суда, које су се
донедавно налазиле у Улици
браће Јовановић, 17 судија и
45 запослених радило у 200
квадратних метара. Додала

је да нова зграда тог суда има
око 900 квадратних метара.
Она је додала да је за
изградњу нове зграде Прекршајног суда из републичког
буџета издвојено око 95 милиона динара, а да је тај суд
наплатом казни у 2016. години сам обезбедио тај новац.

УСПЕШНА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшен осумњичени
за два разбојништва
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су Г. С. (1974)
из околине нашег града због
постојања основа сумње да је
извршио два разбојништва на
територији јужног Баната.
Сумња се да је он 3. марта
ове године у Вршцу маскиран

ушао у трговинску радњу,
пуцао, хицем из пиштоља
ранио продавца и отео око
19.000 динара. Такође се сумња

да је три дана касније у Старчеву, маскиран, претећи пиштољем радници у једној тамошњој продавници, узео око
20.000 динара пазара. Приликом изласка осумњичени је два
пута пуцао у врата објекта.
Г. С. је уз кривичну пријаву при ве ден над ле жном

тужилаштву у Панчеву. Судија за прет ход ни посту пак
одредио му је притвор до
тридесет дана.

Међу приведенима и
особе које су уз
претње и силу једном
мушкарцу изнудиле
пола милиона динара
Припадници панчевачке полиције ухапсили су прошле недеље десет лица због основане
сумње да су извршили више
различитих кривичних дела.
Они су лишени слободе у оквиру акције „Аурора” коју је Министарство унутрашњих послова
спровело широм Србије.
Међу ухапшенима су Н. Р.
(1999), С. С. (1999), С. С. (1994)
и С. М. (1994), који се сумњиче
да су из једног предузећа украли већу количину пестицида и
хербицида, чија се вредност процењује на око 1.600.000 динара. Полиција је код њих пронашла све што су присвојили, а
они су уз кривичну пријаву предати надлежном тужилаштву.
А. Ћ. (1990) приведен је због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело нео-

влашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Приликом претреса његовог стана полиција је пронашла 55,91
грам амфетамина, 47,14 грама
марихуане, 23 таблете које се
налазе на листи психоактивних
супстанци и дигиталну вагицу.
По налогу надлежног тужилаштва осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након
чега је уз кривичну пријаву приведен у тужилаштво.
Прошле недеље су лишени
слободе и С. Н. (1997), З. Н.
(1987) и Ђ. Н. (1990), због
постојања основа сумње да су
извршили кривично дело изнуда. Користећи силу над оштећеним и претећи му, они су

изнудили од њега скоро пола
милиона динара (550.000) По
налогу надлежног тужилаштва
најпре им је одређено задржавање до 48 сати, а након тога
су уз кривичну пријаву приведени тужиоцу.
Пан че вач ки поли цај ци су
прошле недеље ставили лисице на руке и Б. Н. (1989), због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Током претреса стана и других просторија осумњиченог
про на ђе ни су 331,68 гра ма
марихуане, дигитална вагица
за мерење дроге и два мобилна телефона. По налогу надле-

жног тужилаштва и њему је
одре ђе но задр жа ва ње до 48
сати, након чега ће такође уз
кривичну пријаву бити приведен тужиоцу.
Припадници Полицијске управе Панчево прошле недеље су
расветлили четири разбојништва
која су почињена у експозитурама Поштанске штедионице.
Због постојања основа сумње да
је одговоран за те пљачке и да је
украо новац уз претњу оружјем,
ухапшен је М. Ш. (1993).
Током акције „Аурора” ухапшено је укупно 270 особа, а
заплењено је око 30 килограма различитих врста дроге, као
и већа количина оружја. Међу
одузетим наркотицима има око
25 килограма марихуане, 254
грама хероина, 720 грама кокаина, 4,1 килограм амфетамина, 580 таблета екстазија, 578
комада разних таблета и око
70 килограма кофеин-хидрида, који се користи за увећавање масе опојних дрога. У Бору
је откривена и лабораторија
за узгој марихуане у вештачким условима, а полиција је
одузела и 13,5 килограма експлозива у патронама, килограм
барута, 68 пушака (од којих су
три аутоматске), 46 пиштоља,
пет револвера, самострел, ручну бомбу, детонирајући штапин, као и 5.694 комада муниције различитог калибра.

ФОТО-РЕПОРТЕР ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ПОКЛОНИО ФОТОГРАФИЈЕ ПАНЧЕВУ

Сећање на ратно пролеће 1999. године
Фотографије нашег суграђанина и једног од најпознатијих српских фото-репортера Зорана
Јовановића Мачка, који је током
НАТО агресије 1999. године снимао последице бомбардовања на
улицама Панчева, остаће заувек
својина нашег града и подсећаће будуће генерације на ужас
коме смо били изложени пре
деветнаест година.
Овај фото-репортер, који је
са својим апаратом прошао сва
ратишта на просторима бивше
Југославије, сарађивао за познате агенције „Сигму”, АП и „Ројтерс,” а данас ради за „Вечерње ново сти”, одлу чио је да
поклони фотографије настале
током ратног пролећа 1999.
године Историјском архиву у
Панчеву, где ће се налазити
његов легат.
Ово је објављено у суботу, 24.
марта, на отварању Мачкове
изложбе „’Милосрдни анђео’
над Панчевом 1999. године”.
Галерија Историјског архива
била је испуњена до последњег
места нашим суграђанима који
су посредством Јовановићевих
фотографија хтели да се под-

сете свега што смо трпели током
дивљања „Милосрдног анђела”.
Да би овај повратак у прошлост био што аутентичнији,
изложба је отворена гашењем
светла и завијајућим звуком
сирене за ваздушну опасност
која нас је ужасавала током 78
ратних дана.
Присутнима се потом обратио Душан Миловановић, в. д.
директора Историјског архива. Он је укратко подсетио на
све што се дешавало у Панчеву

током НАТО агресије. Након
њега је говорио Зоран Јовановић Мачак.
– Одлучио сам да поклоним
фотографије Историјском архиву и да на тај начин отворим
легат у коме ће се се налазити
забележени
најзначајнији
моменти из наше новије историје. На тај начин фотографије
постају део опште и званичне
историје – рекао је Јовановић.
На његовој изложби која је
постављена у Историјском архи-

ву представљено је 26 фотографија које је снимио, као и четири насловне стране „Вечерњих
новости” које су такође илустроване његовим сликама. На
њима су најаве за текстове о
немер љи вом зага ђе њу наше
животне средине и порасту броја оболелих и умрлих од рака,
што су најстрашније последице НАТО бомбардовања. Осећамо их и дан-данас.
Отварање Мачкове изложбе
увеличали су својим присуством његове колеге из београд ских редак ци ја, као и
Томислав Петернек, један од
наших најстаријих и најпознатијих фото-репортера.

ФОТО ГРА ФИ ЈЕ И
НА ИНТЕР НЕ ТУ
Они који немају времена
да оду до Историјског
архива и погледају ову
изложбу, Мачкове слике
могу видети на сајту
www.maccakphoto.com.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Похвала за брзо разјашњено убиство
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић похвалио је припаднике београдске
полиције који су изузетно брзо
расве тли ли уби ство Бла жа
Ђуровића, рођеног 1979. године, и ухап си ли Нема њу И.
(1982) због основане сумње да
га је убио.
– Желим да похвалим људе
из криминалистичке полиције који су веома брзо и ефикасно расве тлили овај слу чај.
Хоћу да подржим те људе, за
које знам да даноноћно раде
како би грађани Србије били
безбедни. Припадници Министарства унутрашњих послова
предано и професионално раде
на расветљавању најтежих кривичних дела. Добро је што их
је све мање у нашој земљи, али

с возачем испалио је у Ђурови ћа два де сет мета ка из
„шкорпиона”.
Иако је полиција пронашла
остатке запаљеног џипа два
километра даље од места убиства, као и „шкорпион”, захваљујући ДНК анализи биолошких трагова које су оставили
убица и његов помагач у џипу
и на оружју откривено је ко
стоји иза овог убиства. Није им
помогло ни то што су запалили возило у жељи да уклоне
све доказе.
ћемо наставити да инсистирамо да свако кривично дело
буде разрешено. Наставићемо
и да интензивно радимо да
обезбедимо сигурност свим грађанима Србије – рекао је Стефановић.

Блажо Ђуровић је недавно
изрешетан хицима из аутоматске пушке у Београду, због
чега је на лицу места преминуо. На њега је пуцано из џипа
који је био у покрету, а убица
који је био у том аутомобилу

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СИТУАЦИЈА НАКОН ПОРАСТА ВОДОСТАЈА НА РЕКАМА

ЗАСАД НЕМА БОЈАЗНИ ОД ПОПЛАВА
Проглашена па
укинута редовна
одбрана

Банатски Брестовац: Сеоска
депонија комплетно је очишћена. У хладњачи на гробљу монтирани су расхладни
уређаји. Настављени су радови на обнови Светосавског
дома у порти православне
цркве. Чланови Карате клуба
„Кумите 013” учествовали су
у недељу, 25. марта, на међународном турниру за дечји
узраст у Субо ти ци и међу
хиља ду три ста так ми ча ра
освојили четири златне, једну сребрну и три бронзане
медаље.

Предузеће „Тамиш–
Дунав” ипак у
приправности
Повишен водостај на рекама
ових дана забринуо је поједине грађане, пре свега оне чије
су куће у близини водотокова.
По обичају, неуралгичне тачке налазе се у селима наслоњеним на Тамиш и Дунав.
Ојачати насип у Иванову
Будући да је у понедељак, 26.
марта, водостај на Дунаву престигао границу од 550 центиметара, предузеће које се управо зове као две наведене реке
добило је наредбу од надлежне
државне институције о проглаше њу редов не одбра не од
поплава. Међутим, она је већ
сутрадан укинута, јер се ниво
воде поново спустио испод критичне границе.
Поређења ради, указ о увођењу ванредне одбране доноси
се када водостај пређе тачку
од 650 центиметара, а у новије
време највећи забележен на
овим просторима био је „озлоглашене” 2006. године, када је
износио читавих 770 центиметара.
Из свега овог произлази да,
како ствари стоје, нема места
никаквој бојазни, а некмоли
паници.
Без обзира на то, службе из
Водо при вред ног пред у зе ћа
„Тамиш–Дунав” д. о. о. на сталном су опрезу, па су, према
речима тамошњег секторског
руководиоца Владана Анђелића, с тим циљем уведени редовни обиласци на одбрамбеној
линији на Дунаву.

– Тамо је откривено десетак
лисичњака, који ће, превентиве ради, бити санирани техником под називом затрпавање
песком с влажењем. Помно
ћемо пратити стање и на такозваним високим обалама Тамиша, попут оних код Јабуке, које
су брањене и током великих
поплава 2006. године. Када је
реч о Иванову, ситуација је и
тамо под контролом, с тим да
бисмо у што скоријем року
насип на Наде ли мора ли у
целости да ојачамо бетоном.
Све у свему, тренутно нема
наговештаја да ће у догледном
периоду доћи до поплава, а у
слу ча ју евен ту ал ног наглог
топљења снега на планинама
оперативно смо у потпуности
спремни да правовремено реагујемо – наводи Анђелић.
Јабучке уставе добро раде
Када је реч о ситуацији у потамишким селима, председник
јабучке месне скупштине Слободан Илић у свакодневном је

Ниво Тамиша у опадању
кон так ту с над ле жни ма из
поменутог предузећа, као и са
штабом за ванредне ситуације.
– Уставе у близини нашег
места су добро очишћене. Ако
Тамиш настави да расте, биће
затворене уставе, како кроз њих
вода не би продрла у село, из
којег би у случају потребе она
била извлачена великим пумпама. Охрабрујуће је и то што
је водостај на Дунаву код Бездана у опадању, што би требало убрзо да се одрази и на
Тамиш. Иако се надамо да до
озбиљнијих поремећаја неће
доћи, све је спремно чак и за
ванредну ситуацију: од тешке
механизације, преко песка и
џакова, до људства – истиче
Илић.
Ни с дру ге, јужне стра не
тре нут но не пре ти ника ква
реална опасност. Ипак, први
човек тамошње месне заједни це Јошка Дудуј не може
бити спокојан све док не дође
до реконструкције поменутог

насипа на Надели у целокупној дужи ни од око хиља ду
осамсто метара.
– Заједно с људима из ВП
„Тамиш–Дунав” послали смо
хиљаде дописа на разне адресе
надлежних институција и тек
недавно смо успели да, с тим у
вези, испослујемо састанак с
представницима „Ђердапа” и
„Војводинавода”. Иако се сви
слажу да је реконструкција неопходна, они се још увек нису
договорили чија је то надлежност, па самим тим и ко за
тај посао треба да одвоји новац
– пита се Дудуј.
Треба споменути да је поменути бедем, од моста на улазу
у насеље до локалитета „Шлајс”,
након поменутих поплава 2006.
године имао процурења на три
места, што је потом закрпљено, али док се насип не ојача
бетоном, постојаће ризик од
поменутих појава, нарочито
када вода дуго сто ји изнад
линије редовне одбране.

У КАКВОМ ЈЕ СТАЊУ ВЕКОВНО ДРВО ИЗ ОМОЉИЧКОГ ПАРКА

Црвенолисна буква није угрожена?
Покрајински завод за заштиту
природе је пре око две године
израдио студију о црвенолисној букви у парку у центру
Омољице, на основу које је Град
Панчево доделио ЈКП-у „Зеленило” статус управљача тог споменика природе.
Службе градског предузећа
недав но су тамо поста ви ле
инфо-таблу са основним подацима о поменутом дрвету. На
њој пише да је реч о стаблу
европске црвенолисне букве,
старом око сто двадесет година, које сво јим изгле дом и
карактеристикама представља
један од очуванијих примерака своје врсте у Војводини. У
наставку текста стоји и то да се
ово дрво на висини од два и по
метра грана и образује симетричну и лепо заобљену крошњу ширине двадесет метара,

Месне актуелности

а својом упечатљивом љубичастоцрвеном бојом листова даје
посебан печат декору Трга Светог Саве. При дну табле великим сло ви ма је испи са но:
„Чувајмо нашу букву”.
Међутим, поједини житељи
поменутог села плаше се да

она није у претерано добром
стању.
Такве сум ње развеја ла је
Жења Маринковић, руководилац службе „Зеленила”, која се
стара о том споменику природе, рекавши да нема индиција
о убрзаном труљењу.

– Према спољашњим карактеристикама, буква не одаје утисак да јој се нешто драматично
дешава – лепо листа и плодоноси, а приликом последњег орезивања грана унутар саме крошње није примећено да је дебло
труло. Додуше, приликом јачих
ветрова једна скелетна грана при
основи гранања је пукла, одломила се и пала. Одмах смо обрадили њен пресек према прописаним условима и заштитили је
восковима и другим средствима.
С друге стране, код неких врста
није могуће проценити право стање окуларним посматрањем стабла, јер у Србији не постоје прецизни скенери за дрвеће. Колико знам, то је код нас рађено
само за један веома стари дуд у
Пећкој патријаршији, али је
инструмент донет из Немачке –
навела је Маринковићева.

Банатско Ново Село: Дечји
вокални и инструментални
солисти из секција Дома културе у суботу, 24. марта, у
Куштиљу су изборили учешће
на Дечјем фестивалу Румуна
Војводине. Одбојкашки клуб
приредио је „Турнир пријатељства” у суботу, 24. марта,
а на њему су учествовали и
гости из Шипова, Јајца и Панчева. Представници УНС-а и
локалних медија у среду, 28.
марта, одржали су радионицу за ученике петог и седмог
разреда на тему вршњачког
насиља. Сутрадан је у истој
установи приређен фестивал
науке. Изложба ручно украшених јаја биће отворена у
суботу, 31. марта, у 12 сати, у
Дому културе.
Долово: Приредба на тему
„Пут кроз Србију” одржана је
поводом дана школе у среду,
21. марта, у Дому културе.
Винари из удружења „Свети
Трифун” и подрума „Ћојбашић” остварили су запажене
резул та те на бало ви ма у
Вршцу и Зрењанину.
Глогоњ: Град Панчево конкурисао је код Покрајинског
секретаријата за пољопривреду за наставак реконструкције глогоњске водоводне мреже. Градска управа спровела
је јавну набавку за изградњу
платоа око капеле. Дом културе организоваће у среду, 4.
априла, излет у бању Ждрело
за своје фолклораше који се
припремају за предстојеће
смотре.

Иваново: Радови на асфалтирању Рибарске улице изведени су протеклих дана. Пријаве
(име, презиме и брoj телефона)
за предстојећи фото-сафари,
који ће бити одржан 15. априла, заинтересовани треба да
пошаљу на имејл адресу fgdunavac@gmail.com, а више
информација могу добити на
066/629-47-33 (Золтан Бисак)
и 064/180-42-08 (Марко Гуран).
Јабука: Због убрзаног пораста
водостаја Тамиша надлежне
службе најпре су у понедељак,
26. марта, донеле указ о проглашењу редовне одбране од
поплава, а већ сутрадан су је
и укинуле, након пада нивоа
реке испод критичне линије.
Качарево: Певачка група „Тоше
Проески” и удружење „Вардар”
уприличили су вече прозе, пое-

зије и песме у суботу, 24. марта, у својим просторијама.
Омољица: Изборна скупштина Удружења спортских риболоваца „Шаран” биће одржана у суботу, 31. марта, у 10
сати. Истог дана у 17 сати
уследиће редовно годишње
окупљање чланова Одбојкашког клуба „Младост 1973”.
Старчево: „Сат за планету”
одржан је у суботу, 24. марта, изме ђу 20.30 и 21.30,
искључивањем светла на јавној расвети у центру села, док
је на Тргу неолита изведен
прикладан перформанс. Пројекат „Културне стазе Банатске војне границе” промовисан је у среду, 28. марта, у
галерији „Боем”, а наредног
дана, на истом месту, од 19
сати, Иван Милунов, сликар
из Кра ље ва, изла же сво је
цртеже.

УСПЕСИ ДОЛОВАЧКИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Винари се позлатили

МЕЂУНАРОДНО ДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШИЦА У НОВОМ СЕЛУ

Турнир пријатељства и сузе на растанку
Дружење одбојкашица пионирског узраста уприличено је протеклог викенда под окриљем
„Турнира пријатељства”, који
је организовао клуб БНС, а на
њему су учествовале и гошће
из Шипова, Јајца и Панчева.
Према речима чланице управе тог новосељанског спортског
друштва Гордане Топић, реч је
о узвратној посети.
– Наше место збратимљено
је још од 2005. годи не са
Општином Шипово, из које
многи мештани воде порекло.
Сарадња је сада проширена на
одбојку, па смо прошле године у септембру у том месту
провели четири незаборавна
дана, када смо, поред љуба-

зних домаћина из тамошњег
клуба „Плива”, упознали и људе
из Јајца и клуба „Тајм-аут” и
обишли и тај градић. Сада су
нас посетили и једни и други и
учествовали на турниру заједно с нама и панчевачким ОК
013 – навела је Топићева.

Тридесетак гостију дошло је
у петак, 23. марта, и распоређено је по кућама, а сам турнир одржан је сутрадан. Манифестација није имала такмичарски карактер, али су упркос томе мештани испунили
халу.

Ако резул тат није био у
првом плану, дружење сасвим
сигурно јесте. Заправо, било је
глав ни циљ овог оку пља ња.
Тако је након повратка гостију
из обиласка Панчева организована и заједничка опроштајна журка у једном новосељанском кафићу. Сузе на растанку биле су неизбежне, јер су се
деца зближила као да се годинама знају, па ће њихово пријатељство готово сигурно бити
преточено у традицију.
Овом догађају је присуствовао и заменик амбасадора БиХ,
а помогли су га Град, Месна
заједница и предузетници из
села, који су се одазвали као
никад до сада.

Доловачки произвођачи вина
већ годинама учествују на
свим престижним манифестацијама у окружењу и веома често оства ру ју добре
резултате.
Тако су недавно на међународном догађају тог типа у
Вршцу под називом „Вино
фест”, у жестокој конкуренцији такмаца из Србије, Румуније, Бугарске, Мађарске...,
осво ји ли број не награ де.
Подруму „Ћојбашић” припала је велика златна медаља у
кате го ри ји белих вина за
„совињон бланк”, као и златна меда ља међу црве ним
винима за „каберне совињон”. Идентично признање
за исту врсту добило је Удружење винара и виноградара

„Свети Трифун”, док је за бели
„шардоне” завредело бронзу.
Друга постава те организације, коју је предводио председник Богдан Анкуцић, обрела
се на зрењанинској смотри
под називом „Вина Баната” и
с поменутим „кабернеом” пласирала се међу десет најбољих.
Поред активности у винограду, доловачки произвођачи појавиће се и на предстојећем градском „Ускршњем
базару”, а крајем априла такмичиће се и у Рековцу.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе

РЕЦИТАТОРСКА СМОТРА

ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ

Петак, 30. март, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Јазавац пред судом” Петра Кочића.
Субота, 31. март, 12 сати, дворана Културног центра: дечја
представа „Весели морнари”.

Такмичило се сто
двадесет ученика с
територије Панчева

Музика

Смотра рецитатора града Панчева под називом „Песниче
народа мог” одржана је у суботу, 24. марта, у Дому омладине, у организацији Културно-просветне заједнице.
Ове годи не се так ми чи ло
укупно сто двадесет рецитатора из основних и средњих школа на територији Панчева. Из
првог и другог разреда наступио је четрдесет један такмичар. Прво место је освојила
Андреа Холок из ОШ „Братство–јединство” Панчево (ментор Марина Хриб), друго Дуња
Топал из ОШ „4. октобар” Глогоњ (ментор Драган Димитријевић), трећи је био Матеја
Гуран из ОШ „Свети Сава” Панчево (ментор Марија Анушић),
а четврти Стефан Деспотовић
из ОШ „Братство–јединство”
Панчево (ментор Снежана Ђорђевић). У категорији ученика
трећег и четвртог разреда било
је четрдесет такмичара. Најбоља рецитаторка у тој групи била
је Тија на Мар ко вић из ОШ
„Исидора Секулић” Панчево
(ментор Слађана Маринковић),
а друго место је освојио Михајло Грујић из ОШ „Бранко Радичевић” Панчево (ментор Весна
Михајлов). Трећа је била Хана
Тадић из ОШ „Бранко Радичевић” Панчево (ментор Данијела Шиповац), а четврта Мила
Наумовски из ОШ „Гоце Дел-

Четвртак, 29. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја:
концерт Дечјег хора Панчевачког српског црквеног певачког
друштва.
Четвртак, 29. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.
Петак, 30. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
фестивал метал, панк и рок музике „Horns up”.
Субота, 31. март, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Субота, 31. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт панк бенда „Јорговани”.

Тематски програм
Петак, 30. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: предавања „О конзервацији и рестаурацији икона на лиму из
манастира Војловица” конзерватора-рестауратора Александре Милосављевић и „Историјат археолошких истраживања
манастира Војловица” археолога Јасне Јованов.
Уторак, 3. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција збирке прича Милана Мађарева „Приче”.

избор

МОЈ
МОЈ
Бићемо прваци света
Милош Ђорђевић,
председник Федерације
стоног фудбала Србије
КЊИГА „Гвоздени пук”
Дарка Николића, спортског
новинара из Београда, сјајна је прича с мноштвом,
широј јавности, непознатих
чињеница о најславнијој и
најодликованијој јединици
српске војске у ратовима за
ослобођење и уједињење
1912–1918. Други пешадијски пук „Књаз Михаило”
Моравске дивизије првог
позива, познат под називом
Гвоздени пук, учествовао је у
биткама од Куманова, Брегалнице, Цера и Колубаре до
Солунског фронта. Дарко
Николић је на више од 400
страница романа испричао
како су ови храбри људи живели и умирали, како су размишљали, шта су волели и чему
су се надали. Заправо, какви
су били. И какви ми треба да
будемо. Ова књига је посебна
и по томе што је нема у слободној продаји. Јер, како сам
аутор каже: „Праве ствари
немају цену”. Заправо, прво
издање је подељено библиотекама широм Србије и света. Аутор, који је уједно и издавач, новац за штампање књиге прикупио је од донатора.
Сада увелико прикупља средства за друго издање. На сајту
gvozdenipuk.rs може се наћи
информација о томе како
постати донатор и скраћено
издање књиге. Ја сам је прочитао у току једне ноћи, с кнедлом у грлу.
ФИЛМ: Препоручујем филм
„Бићемо прваци света”, о историји југословенске кошарке.
Има једна сцена у том филму где четири мускетара наше
кошарке – Бора Станковић,
Раша Шапер, Небојша Поповић и Александар Николић –
сазнају да генерални секре-

Петак, 30. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

чев” Јабука (ментор Лилјана
Лазареска). У групи ученика од
петог до осмог разреда наступио је тридесет један такмичар. Нина Бако вић из ОШ
„Аксентије Максимовић” Долово освојила је прво место (ментор Наташа Јованов Драгосавац), друга је била Ленка Дурлић из ОШ „Јован Јовановић
Змај” (ментор Данијела Ђорђевић), а трећи је био Андријан Чикош из ОШ „Аксентије
Максимовић” Долово (ментор

Учесници песничког надметања
Наташа Јованов Драгосавац).
Четврта у овој групи је Наталија Обрадовић из ОШ „Олга
Петров” Банатски Брестовац
(ментор Ружица Чуљаковски).
У најстаријој групи такмичило се осморо средњошколаца.
Мирјана Милиновић из Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” освојила је прво место,
Милан Обрадовић из Музичке
школе „Јован Бандур” био је други (ментор Татјана Ковјанић), а
Милица Гајић из Гимназије

„Урош Предић” заузела је треће
место (ментор Невена Стефановић). Сви су се пласирали на
зонску смотру у Ковину.
Жири су чинили Александра
Волић, редитељка, Марија Пауно вић Чон тош, нови нар ка,
Јасна Мили ћев, песни ки ња,
Верка Митковска, новинарка,
Окта ви јан Сучу, нови нар,
Милован Лукић, библиотекар
и песник, и Никола Мркајић,
уметнички руководилац „Атељеа младих”.

ПРЕДСТАВА „МИ ДЕЦА СА СТАНИЦЕ ЗОО”

Дрога никад није решење
тар ФИБА пролази возом кроз
Београд на путу за Грчку. Приреде му дочек и после лудог
ноћног про во да одведу га
испред тада тек изграђене
Хале 1 Београдског сајма.
Успевају да га убеде да Београд буде домаћин Европског
првенства у кошарци 1961.
године. После тога креће прави успон кошарке на овим
просторима. На темељима те
идеје – да вредимо и да се
увек боримо – данас је она ту
где припада. Тај приступ и
пре свега вера да је могуће и
у Србији правити велике светске догађаје дали су ми мотив
да се потрудим и успем да се
у децембру ове године у Београду одигра Европска лига
шампиона у стоном фудбалу,
догађај на коме ће учествовати готово 200 најбољих играча и играчица стоног фудбала из читаве Европе. У земљи
у којој до пре три године није
било готово ниједног правог
такмичарског стола и где се
на овај спорт, као и на све
што је мало, често гледа с
висине и с дозом неповерења
и ниподаштавања, где се људима даје подршка тек кад постану шампиони и где та подршка нестаје чим то више нису,
такав подухват се граничи с
лудилом. А није лудило, већ
само морате веровати и кад
нико други не верује.

Једна од најстрашнијих, али и
најсугестивнијих књига коју су
тинејџери могли да прочитају
још од осамдесетих година па
све до сада, јесте књига „Ми
деца са станице Зоо” Кристијане Ф. Књига о наркоманији је
написана на основу личне, истините приче ауторке, која је као
четрнаестогодишњакиња постала зависник од хероина.
Представа прати живот младих људи који немају услове
за нормално одрастање, већ су
препуштени улици и озлоглашеној дискотеци „Саунд”, у
којој све почиње. Без игралишта, спортских терена, паркова и осталих адекватних простора за игру, једино место где
су деца апсолутно слободна је
станица подземног метроа –
Зоо, на којој се дрога продаје
„као сладолед на штапићу”.

С обзиром на то да је и данас
дрога проблем с којим се суочава читав свет, није чудо што
је дворана „Аполо” Дома омладине у уторак, 20. марта, била
препуна и што су млади скоро

два сата потпуно будно гледали исто и ме ну пред ста ву у
изведби „Студија центар”. У
свим земља ма и гра до ви ма
постоји нека станица Зоо и сви
знају где се налази и шта се на

њој дешава, али оно што је
тужно, ретко ко се усуђује да
било шта предузме да се то
спречи. Ова представа је заправо и апел на младе да добро
размисле о својим поступцима, јер због непромишљености
могу у потпуности уништити
своје животе.
Представа „Ми деца са станице Зоо” настала је 2010. године у сарадњи с Центром за превенцију наркоманије, а уз подршку Секретаријата за културу
града Београда. До данас ју је
видело више од 8.000 тинејџера, а играна је и поводом Светског дана борбе против наркоманије у организацији Уницефа и Канцеларије Европске
комисије у Београду. Представа је 2010. године учествовала
и на Интернационалном позоришном фестивалу у Немачкој.

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Уметност израде 3D карикатура
Гост Школе карикатуре Дома
омладине Панчево у суботу, 24.
марта, био је мајстор 3D карикатуре Миливоје Обреновић
Лија.
Обреновић се од 1996. године бави тродимензионалном
карикатуром од специјалног
материјала који након финалне обраде остаје трајно чврст.
Добитник је пет специјалних
награда: на фестивалима у Београду, Сокобањи и Вршцу, признања Удружења књижевника
Србије „Радоје Домановић” за
унапређење карикатуре као сатиричног облика изражавања,
међународне награде „Слатина
2003” (Румунија) и награде на
Салону антиратне карикатуре
2007. године у Крагујевцу.
До сада је имао петнаест
самосталних изложби у земљи
и иностранству, као и велики
број групних, од којих је најзначајнија изложба у Новом
Саду „Једна могућа реминисценција: Ворхол”, која је про-

глашена за културни догaђај
године. Радио је сценографије
за позоришне представе, илустрације за књиге и дискове,
као и за ДВД панк опере Емира Кустурице. Његове радове
поседује велики број љубитеља карикатура у нашој земљи
и иностранству, а има их у број-

ним приватним колекцијама
широм света.
Уметник из Крагујевца се
радо одазвао позиву илустратора и карикатуристе Николе
Дра га ша да би пан че вач кој
деци представио како се карикатуре могу креирати и на другачији начин. Међу његовим

радовима заступљени су ликови уметника, глумаца, музичара, спортиста, историјских личности и многих знаменитих
људи. С нај мла ђом гру пом
полазника Школе карикатуре
радио је фигуре лептира и цвећа, а старији су правили лик –
вајали су нос, уста и образе.
– Изненадио сам се колико
су деца талентована. Желео сам
да им пренесем своје знање и
да их заинтересујем за овакав
вид бављења карикатуром како
би се неко од њих осмелио да
и сам проба – рекао је Миливоје Обреновић Лија.
Сви заин те ре со ва ни могу
пронаћи више информација на
„Фејсбук” профилу уметника,
а они који желе да их и поседују, могу их наручити.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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КВИЗ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

ШТА МЛАДИ ЗНАЈУ О ЗДРАВЉУ
Такмичење се
одржава већ више од
две деценије
Победили Горана
Видекањић и Вук
Голубовић
ОКРУЖНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
Покрајинска смотра у
Новом Саду 12.
априла

Велики успех
Панчеваца

Обе ле жа ва ње Свет ског дана
здравља, 7. априла, већ више
од две деценије повод је да се
у панчевачком Црвеном крсту
приреди традиционално градско такмичење ученика основних и средњих школа у квизу
„Шта знаш о здра вљу”. Ове
године оно је одржано у уторак и среду, 27. и 28. марта.
Првог дана су се надметали
средњошколци из Економскотрговинске, Машинске и Медицинске школе, као и омладинци
из Теренске јединице Црвеног
крста, а у среду су знање одмеравали ђаци из основних школа
„Јован Јовановић Змај”, „Мика
Антић”, „Стевица Јовановић”,
„Гоце Делчев” из Јабуке, „Доситеј Обрадовић” из Омољице,
„Моша Пијаде” из Иванова и
„Аксентије Максимовић” из
Долова. Њих је оцењивао стручни жири који су чинили др Живорад Стошић, епидемиолог, и
Осман Хамзагић и Јелена Крстић
из Завода за јавно здравље.
– Градско такмичење у познавању здравља Црвени крст организује већ више од двадесет
година, а основци и средњошколци увек покажу импресивно знање и велику мотивацију

О важним темама кроз игру и забаву
да се додатно едукују. Питања
која се појављују на квизу тичу
се њима блиских тема које обрађују и на часовима у својим
школама, па тако, између осталог, говоримо о кожи, о оралној хигијени, о повредама или
пак о употреби и превенцији
психоактивних супстанци. Ђаци
приликом припреме, са својим
менторима, а најчешће су то
наставници биологије, уче и из
приручника који им обезбеђује
Црвени крст – објаснила је Јелена Трифуновић, стручна сарадница Црвеног крста за здравствено-васпитну делатност.
Најбоље знање на квизу, према одлуци жирија, у категорији средњошколаца показала је

Горана Видекањић, ученица
Медицинске школе „Стевица
Јовановић” Панчево, која се
припремала уз подршку ментора проф. Светлане Живанов.
Међу основцима је заблистао
Вук Голу бо вић, уче ник ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице, чији је ментор наставница биологије Ивана Насковић
Словић. Они ће представљати
Панчево на покрајинској смотри, која ће бити одржана 12.
априла у Новом Саду.
– Та смотра је ревијалног
карактера и има циљ да се млади што више информишу на
тему здравља. Сви бивају награђени без обзира на то која ће
екипа победити. И на нашем,

градском такмичењу потрудили смо се да обезбедимо поклоне за све учеснике, па су они
тако добили хигијенске пакете, захвалнице и промотивни
материјал Завода за јавно здравље – рекла је Јасминка Ристић,
координаторка у Црвеном крсту.
Ове године се Светски дан
здравља обележава под слоганом „Здравље за све”. Овај важан
датум био је повод и за предавање на тему здравих стилова живота које је учесницима квиза одржао др Живорад Стошић. Реализацију градског такмичења
подржала је и ове године Кућа
здравља „Олеа”, која је за учеснике обезбедила нутритивно
богате сендвиче.
Д. Кожан

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Предавање за најмлађе
Поводом обележавања Светског дана вода, 22. марта, а
ради унапређивања свести о
потреби очувања и заштите реке
Дунав и њених притока, Завод
за јавно здравље Панчево организовао је занимљиву едукативну радионицу. Како су малишани увек жељни нових сазнања, стручни тим Завода је у
сарадњи са Основном школом
„Ђура Јакшић” одржао час природе и друштва за ученике трећег и четвртог разреда. Реч је
о специјализованом едукативном програму „Дунавска кутија” („Danube Box”) намењеном
деци узраста од девет до дванаест година, који је настао из
пројекта „Партнерство за зелени Дунав” Министарства пољопривреде и заштите животне
средине и Европске уније.
Према речима мр Мирјане
Остојин, идеја је била да најмлађа популација научи нешто
о сливу Дунава, различитостима и сличностима те реке на
њеном путу од извора до ушћа,

као и о значају њеног очувања
и одрживог коришћења.
– Захваљујући најсавременијим наставним средствима
која поседује „Ђурина школа”
и еду ко ва ном учи тељ ском
кадру, пригодном презентаци-

јом упознали смо ђаке с географијом, историјом и биологијом реке Дунав. Поред тога,
на кон крет ном прак тич ном
задатку показали смо зашто је
важно да чувамо и не загађујемо реке. Уз смернице, деца су

сама спроводила огледе, учећи на очигледном примеру на
који начин се воде троше, шта
све доспева у отпадне воде,
како се загађују реке и на који
начин загађење утиче на нас и
наше здра вље. Сли ко ви тим
примером-огледом објаснили
смо процес еутрофикације воде
и мењање флоре и фауне под
утицајем загађења. На крају
смо се поиграли и преслишали шта смо научили у мултимедијалном квизу – рекла је
мр Мирјана Остојин за наш
лист.
Малишани су кућама понели подсетник „Кућа воде”, пригодну табелу коју ће попунити
сами могућим начинима штедње воде и упутство о ознакама
опасности (по људе и животну
средину) које се налазе на амбала жи про из во да наме ње них
одржавању личне хигијене и
хигијене у домаћинству. Уједно, ова брошура помоћи ће
ђацима да едукују своје најближе.
З. С.

У Вршцу је прошлог викенда
одржано Окружно школско
такмичење у шаху. У
одличним условима за игру,
у спортској сали тамошње
медицинске школе, млади
шахисти из нашег града
потврдили су апсолутну
доминацију у Јужнобанатском
округу.
Припрему и одлазак деце
на то надметање, у сарадњи
са основним школама,
успешно је организовао
Шаховски савез Панчева.
Велике заслуге за овај успех
наших малих суграђана има
и ШК „Аљехин”, који је по
броју такмичара који су се
пласирали на Школско
првенство Србије клуб с
највише чланова. Од шеснаест
такмичарских група, шахисти
„Аљехина” освојили су десет
првих места и укупно двадесет
једну медаљу.

На државни шампионат су
се пласирали: Петар Ћосић,
Вера Кољаја, Дана Првуљ, Нађа
Стајчић, Давид Ђерфи, Вук
Каначки, Ања Радмановић,
Марко Милановић, Марко
Форђарини, Тијана Радић,
Теодора Ћоровић, Лука
Петронијевић,
Матеја
Мијушковић, Мина Ракић,
Стефан Марсенић, Катарина
Робић, Давид Полић, Вук
Новковић и Никола Мијоковић.
У екипном делу је
тријумфовала школа „Стевица
Јовановић”, а друго место је
освојила школа „Мирослав
Антић”. Талентовани клинци
су имали велику помоћ од
представника Шаховског
савеза Панчева Жељка
Савановића, те наставника
Радоја Радојевића и Лазара
Ванића, као и тренера у ШКу „Аљехин” Ксеније Томин.
А. Ж.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ „ХИГИЈЕНЕ”

И ове године уклањање
кабастог отпада
У периоду од 2. до 27. априла, од 7 до 15 сати, ЈКП „Хигијена” спровешће на целој територији града акцију сакупљања и одношења кабастог отпада, у који спадају стари намештај, бела техника, амбалажа, ауто-лима ри ја, гуме,
баштенско смеће и све друго
осим грађевинског шута.
Током трајања акције грађани ће моћи да добију све
потребне информације путем
телефона 327-010 и 310-931,
од 7 до 15 сати.
Првог дана радници „Хигијене” обићи ће следеће ули-

Јовановић Змај” и Гимназију
„Урош Предић”.
Дан касни је, 3. апри ла,
уклањаће се кабасти отпад из
улица: Милоша Требињца,
Цара Душана, Првомајске,
Цара Лазара, Максима Горког, Жарка Зрењанина, Нушићеве, Краљевића Марка, В.
Жестића, Петра Прерадовића, Филипа Вишњића, Др Свети сла ва Каса пи но ви ћа, 6.
октобра. Жарка Фогараша ,
Бранка Ановића и Таковске,
као и из школа „Бранко Радиче вић”, „Мара Ман дић” и
„Никола Тесла”, и из насеља

це: Мученичку, Теслину, Вука
Караџића, Игњата Барајевца,
Косов ску, Штро сма је ро ву,
Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића, Кеј Радоја Дакића,
Доситејеву, Бате Михаиловића, насеља Содару и Солару,
Трг слободе, Војводе Радомира Путника, Војводе Петра
Бојовића, Мите Топаловића,
Петра Арачића, Трг краља
Петра Првог, Војводе Мишића, Његошеву, Карађорђеву
до Моше Пијаде, Браће Јовановић, Светозара Милетића,
Бранка Радичевића, Браће
Јова но вић 33-а, Змај Јове
Јовановића, као и ОШ „Стевица Јовановић”, Техничку
школу „23. мај”, ОШ „Јован

Зелен го ра, Тип Стан ко и
Пепељаре.
Потом, 4. априла, на ред ће
доћи Баваништански пут и
стара Миса, а сутрадан ће радници „Хигијене” обићи насеље Тесла, као и улице: Ослобођења, Лава Толстоја, Милке Марковић, Кнеза Михаила
Обреновића, Чумићеву, Јосифа Маринковића, Аксентија
Максимовића, Марије Прите,
Петра Кочића, Радоја Домановића, Граничарску, Пере
Сегединца, Стеријину, Милоша Обрено вића, Стевана
Шупљикца, Железничку станицу „Предграђе” и школе
„Исидора Секулић” и „Ђура
Јакшић”.
М. Г.

ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ

Рониоци из Беле Цркве најуспешнији
Петнаести Фестивал подводног филма и фотографије, који
орга ни зу је Клуб под вод них
активности Панчево (КПА Панчево), одржан је од 19. до 25.
марта у Културном центру. На
репертоару је било шест филмова, а пре прве пројекције
додељене су награде за најбоље под вод не фото гра фи је у
категоријама макро, композиција и риба.
Ове године најбоље фотографије дошле су из Беле Цркве.
Награду у категорији риба освојио је Слободан Саватовић, у
категорији макро Јован Петровски, а најбољу компоновану

фотографију направио је Марко Лазаревић. Сви аутори су
чла но ви Клу ба под вод них
активности Бела Црква и баве
се аматерски фотографијом

скоро десет година. Гран-при
за фотографију освојио је Никола Хрзењак из Хрватске.
– Сви учесници су људи који
имају своје професије, углав-

ном студенти који воле да роне
и проводе време у шаренишу
подводног света – рекао је Славко Макара, организатор фестивала, преседник и инструктор
роњења у КПА Панчево.
Идејни творац манифестације је бивши члан КПА Панчево који тренутно живи и ради
у Аустрији. Његова идеја је
била да се продужи Међународни фестивал подводног филма који се одржава у Београду,
с тим да је у Панчеву додата и
фотографија.
КПА Панчево организује и
међународни турнир у подводном хокеју.
М. М. В.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

КАЛОС лимузина
1.4, 5 Б, фабричко
стање, клима,
1.550. 065/809-1183. (257232)
ДАЕВУ ланос SX,
77,8 кв, први власник, 130.000 км,
клима, 2003. годиште, супер стање,
1.250 евра. Тел.
066/357-870.
(257263)
ПРОДАЈЕМ фијат
стило 1.9 ЈТД, 2003.
годиште, петора врата, редовно сервисиран, власник.
061/137-92-95.
(256970)
ПЕЖО 206, 2001. годиште, очуван, са
комплетном опремом, хитно. Тел.
063/813-08-86.
(257244)
СУЗУКИ свифт 1.0,
1998. годиште, бензин + гас. 450 евра.
060/311-29-64.
(257284)
ПРОДАЈЕМ вектру
2001. годиште, 1.8.
063/811-18-52.
(257299)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за јефтинији октавију
1.9 ТДИ, 2008, регистрован, власник.
065/610-45-67. (254)
КАМИОН застава
50,8, дугачка , возно
стање или у деловима, регистрација недавно истекла, 1.000
евра. 063/762-22-44.
(257325)
ОПЕЛ зафира 2012.
годиште, 1.7 дизел, 7
седишта, као нов,
први власник.
063/244-674.
(257404)
РЕНО клио 2009, 1.2,
бензин, регистрован,
добар. 065/336-7684. (257385)

ТОМОС аутоматик А
35, 1991. годиште,
370 евра, 1981, 250
евра, трајно регистровани. 064/17122-13. (257376)
РЕНО 4 ГТЛ, 1989.
годиште, очуван,
сређен. 062/151-4198. (257345)
АСТРА Г караван,
2002, 1.7 дизел, власник, 2.050 евра.
060/648-03-39.
(257414)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2004, четвора врата,
на име купца.
064/158-15-90.
(257507)
НА ПРОДАЈУ сеат
ароса, 2003. годиште, регистрован.
063/882-25-09.
(257508)
РЕНО 4, 1991. годиште, регистрован до
8. 10. 2018. рено
клио 1996. хаварисан, мотор исправан,
ауто-приколица, регистрован, Цена договор. 352-569.
(257522)
СТИЛО 1.9 дизел,
2003. троје врата,
фул опрема, 170.000
км, власник.
064/587-50-24.
(257738)
КОРСА 1.2, 3002. годиште, петора врата,
клима, у првој боји,
138.000 км. 064/58750-24. (257538)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, 100.000
км, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(257538)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2010, децембар, фул
опрема, атестиран
плин, 100.000 км.
064/130-36-02.
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2010, децембар, фул
опрема, атестиран
плин, 100.000 км.
064/130-36-02.
(257538)

ОГЛАСИ

ПЕЖО 206, 1.4 В,
2004. године, увоз
Словенија. 064/27762-90. (257545)
ПРОДАЈЕМ ауто рено меган, 1.9 ДЦИ,
регистрован, караван, добар. 062/19336-05. (257547)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ФИЈАТ БРАВО 1,9
ЈТД у добром стању,
149.000 км, повољно.
063/813-50-61.
(СМС)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
ВРШИМ откуп свих
врста возила од 100
до 2.000 евра. Исплата на лицу места.
069/203-00-44.
(257135)
НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп возила
странаца, хаварисаних, неисправних.
Исплата на лицу места, од 100
до 2.000 евра.
013/403-736.
(257135)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
Небитно стање.
065/809-11-83.
(257232)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
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ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН Т 15, Т
14, исправне-неисправне. 064/171-2213. (2157376)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(257547)
КУПУЈЕМ возила,
стање небитно, од 70
до 2.500 евра.
063/165-83-75.
(257547)
МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни, бункераш.
064/271-40-87.
(256847)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 506 С,
Зоран. Тел. 013/355538. (257260)
ЗМАЈ 141 + хедер,
морава прскалица
440 л, шпедитер 1.5
тона, потезница горња за зетора 3511.
063/879-32-57.
ПРОДАЈЕМ сејалицу
за кукуруз, четири
реда, масикорка, немачка, механичка
али сеје као пнеуматска. 064/172-4410. (257377)
ГАРАЖЕ

ЦЕНТАР, продајем
укњижену гаражу 14
м2, роло врата.
063/449-798.
(257280)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари, Савска.
063/809-35-89.
(257447)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (257446)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТВРДО огревно дрво,
превоз бесплатан,
мерење код вас кући.
064/356-03-93.
(253754)
ПРОДАЈЕМ кожну
гарнитуру, машину
сингерицу, исправну
и мушки бицикл. Тел.
063/391-160,
013/353-067.
(256853)
ПРОДАЈЕМ алат за
клање: ланци, сајла,
чекрк, бренер, ножеви за купус. Тел.
062/655-244.
(257209)

ДЕТЕЛИНА за сено
на продају. 063/321506. (257228)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва, цреп, циглу
велики формат, краву стеону. 063/71177-54. (257062)
КУПОПРОДАЈА половног намештаја,
ТА пећи, договор,
долазак. 062/150-6854. (257251)
РАСАД на продају,
парадајз, краставац,
паприке Брестовац.
064/143-50-23,
013/626-285.
(257288)
КРЕВЕТИ болнички,
метални, само
21.000 динара, инвалидска колица 9.000
динара. 063/894-8423. (257287)
НА ПРОДАЈУ сто и
четири столице. Тел.
318-195. (257285)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце и остало покућство.
066/900-79-04.
(257208)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 2.000, столови од
4.500. 060/600-1452. (257294)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900.
Избор мебла по жељи. 060/600-14-52.
(253290)
БУКВА, храст, багрем, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310.
(257303)
РАСПРОДАЈА кока
носиља са фарме
„Дабић” у Панчеву,
по цени од 200 динара по комаду. Упис
вршимо за 14. април
2018. Тел. 013/377901. (257267)

МАНГУЛИЦЕ крмаче,
месец дана пред
прашење, два комада, четири назимице
око 50 кг, цена договор. 064/552-59-49.
(257324)
МАШИНА за брушење паркета, мало коришћена са машином за углове, све
1.000 евра. 063/76222-44. (257325)
КОМПЛЕТ спаваћа
соба од боровине,
очувана, повољно.
Тел. 013/320-528,
063/164-61-56.
(257333)
ПРИКОЛИЦА за кола
и култиватор, 90
евра. 064/438-66-06.
(257390)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера
3.000 динара, нова.
371-568,
063/773-45-97.
(257395)
ПРОДАЈЕМ топлу витрину, дуплу фритезу
и остало.
063/741-64-00.
ПРОДАЈЕМ дугодлаког немачког овчара,
старо годину и по, са
папирима, одличног
порекла, могући разни договори.
064/266-84-91.
(257411)
МЕСНАТА прасад,
продаја, 15 – 30 кг,
могућност клања и
резервације. Тел.
063/311-277.
(257422)
СТАРИ формат цигле, око 8.000 комада, бибер цреп. Кућа
се руши 20. априла
2018.
062/978-34-26.
(257432)
ФРИЖИДЕР 220 240 л, веш-машине,
угаона гарнитура,
двоседи, тросед. Тел.
063/861-82-66.
(257435)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, брусилица, бушилица и још много
тога. 064/139-04-48.
(257435)
ПРОДАЈЕМ веш-машине, сушење, фрижидер, хармонику
120 басова.
064/129-73-60.
(235469)
ПРАСИЋИ на продају, првокласни, услуга клања гратис.
060/444-55-03.
(257474)
ПРОДАЈЕМ полуаутоматски инкубатор
за лежење јаја живине. 065/271-79-71.
(257479)
РАСПРОДАЈА: кухињски делови, орман, кауч, столови,
столице.
063/874-57-56,
064/009-15-37.
(257475)
ПРОДАЈЕМ бојлер
80 литара, исправан.
Тел. 062/813-17-97.
(257498)
ПРОДАЈЕМ лешник,
бадем, и остало – на
више и мање, повољно. 065/331-00-72.
(257499)
ПРОДАЈЕМ замрзивач сандучар 310 л,
потпуно исправан.
Хитно клима две године стара, преносна, италијанска, повољно. 064/589-1615. (257531)
СЛАЈФЕРИЦА за
паркет, шлајферица
за терацо, дизалица
грађевинска, кантар
500 кг. 064/026-0525. (257535)
ПРОДАЈЕМ тросед и
двосед нов. 013/351194, 063/176-24-96.
(257537)
НАЈВЕЋИ избор половне беле технике
из Немачке. Гаранција. 062/824-23-21.
(257541)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ веш-машину за пање и сушење. 063/158-27-50.
(257542)

ОГЛАСИ

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

КУПУЈЕМО гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре
и остали метални отпад. 061/322-04-94.
(257413)
КУПУЈЕМО обојене
метале, акумулаторе,
гвожђе, алуминијум,
шпорете, замрзиваче,
веш-машине и телевизоре. 061/206-2624. (257413)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај,
слике, сатове, стари
новац, сифон флаше,
ПРОДАЈЕМ циглу
стари и нови формат, старо покућство. 335- СТАРА МИСА, нова
930, 063/705-18-18.
мало монти, црепа.
двособна кућа, 7 ари
(257548)
064/051-73-55.
плаца + помоћни
(257555)
објекти, 35.000.
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА 064/212-53-94.
ПРОДАЈЕМ два излоПОНУДА
(256737)
га, врата, металне
конструкције, повољНОВОСЕЉАНСКИ
но. 063/734-82-31.
ПРОДАЈЕМ кућу у се- пут, плац за бизнис,
(257563)
на асфалту 31 х 60,
лу, 40 ари, 40 км од
преко од нове пумпе.
Панчева. Повољно.
КУПОПРОДАЈА
064/686-01-06 (СМС) 066/385-289.
(256600)
ПОТРАЖЊА
ПРОДАЈЕМ кућу, 6
ари плаца. Ц. Душана ПРОДАЈЕМ 53 ара,
КУПУЈЕМ старо гвоса 3 плаца, објектом
70-а, Панчево.
жђе, фрижидере, за- 063/372-260 (СМС)
6 х 3,5 м2, Караула,
мрзиваче, веш-маши- КУЋА 99 м2 на плацу Рибарска, 35.000
не и све врсте мета4,60 ари, Власинска. евра. 060/555-69-35.
ла. 064/158-44-10,
Повољно, хитно, вла- (256486)
063/101-11-47.
МРАМОРАК, главна
сник. 23.000 евра.
(256370)
061/558-69-71. (СМС) улица, продаја комКУЋА 209 м2, велика форне куће, договор.
069/255-87-86.
башта, Војловица,
Панчево. 064/683-84- (256609)
27, 44.000 евра.
(256997)
НА ПРОДАЈУ двоспратна кућа, Качарево, 250 м2, локација одлична. 062/86520-39. (257022)
КУПУЈЕМ гвожђе,
старе веш-машине,
КУЋА, 120 + 65 м2,
ПРОДАЈЕМ кућу, 100
фрижидере, замрзи- Војловица, 8.5 ари
м2, у строгом центру
ваче, акумулаторе,
плаца. 064/923-07-60. Панчева, Ж. Мишића
каблове и остали ме- (256697)
бр. 6. 023/857-069,
тални отпад.
БАНАТСКО НОВО
064/575-57-04.
060/521-93-40.
СЕЛО, усељива кућа, ПРОДАЈЕМ кућу или
(257248)
100 м2, 16 ари.
мењам за стан уз доКУПУЈЕМ полован на- 062/398-458.
плату, легализована.
мештај, гарнитуре,
(256987)
062/655-244.
кухиње, столице, сто- КУЋА 100 м2, 5,6 ари, (257209)
лове, остало покућМоше Пијаде, 80.000 ПРОДАЈЕМ или заство.
евра. Договор.
куп, њиву 21 ар, до
062/148-49-94.
064/354-69-76. (4756) асфалтног пута Јабу(257259)
НОВОСЕЉАНСКИ
ка-Глогоњ.
КУПУЈЕМ старо гвопут, плац за бизнис,
(257206)
жђе, веш-машине,
на асфалту 31 х 60,
фрижидере, шпорете. преко од нове пумпе. ПРОДАЈЕМ плац на
Старом Тамишу под
Златко. 061/144-82066/385-289.
воћем, од 6 ари.
80. (257283)
(256600)
061/162-50-25.
(257222)
ПРОДАЈЕМ мењам
кућу на Старом Тамишу. 013/263-8051, 065/263-80-51.
(257222)
КУЋА, Тесла, сређена, две јединице, ЦГ,
укњижена, 3.8 ари.
063/743-03-71.
(1257217)
БАВАНИШТАНСКИ,
викендица, 30 ари до
КУПУЈЕМ сатове, пен- ПРОДАЈЕ се кућа у
асфалта, трофазна,
Иванову. 062/415кала, медаље, ордебунар, воће.
ње, мале бутан боце, 359. (255753)
разни алат. 064/867- ПРОДАЈЕМ грађевин- 064/493-00-47. (257)
48-11. (257386)
ски плац, 8 ари, Коза- ПРОДАЈЕМ плац код
Црне мачке, 7 ари.
рачки просек,
КУПУЈЕМО гвожђе,
060/320-12-21.
060/601-60-23.
бакар, месинг, алу(257250)
(256076)
минијум, олово, замрзиваче, веш-маши- ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ПРОДАЈЕМ плац на
не, телевизоре.
кућу на Златибору за Старом Тамишу, хит061/321-77-93.
Панчево, стан или ку- но. 060/714-81-38.
(257413)
(257405)
ћа. 069/158-63-76.
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ПРОДАЈЕМ плац од
10 ари на Стрелишту,
могућност поделе.
060/320-12-21.
(257250)
ПРОДАЈЕМ кућу,
стару, са окућницом,
12 ари, Јоакима Вујића, легализована.
063/271-316.
(257278)
ПЛАЦ 3 ара, улица
Јоакима Вујића,
Стрелиште,
6.800 евра.
063/606-497.
(257279)

ЛЕПИ грађевински
плацеви, Миса, Кудељарац, Јабучки пут.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257392)
ПОЧЕТАК Кудељарца, новија, две стамбене јединице, сређено, 2 ара, 60.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257392)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље под воћем,
повољно. 064/32949-19. (257488)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 144 м2.
Информације –
065/361-60-11,
064/396-18-07.
(257275)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, само 15.000.
063/894-84-23.
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
грађевински 17 х 28
м, добар прилаз.
069/213-97-37.

НОВОСЕЉАНСКИ
ПУТ, плац за бизнис,
10 ари, 1/1, 25 х 40,
тврди пут, повољно.
066/385-289.
(257347)
КУЋЕ, Горњи град,
140, 65.000; Топола,
100, 30.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(257360)
БАШТА, воћњак, кућа, гаража, 20 ари,
Пелистерска.
064/866-22-98.
(257362)
ПРОДАЈЕМ плац 12
ари, Баваништански
пут, до пута, култивирам баште. 064/86748-11. (257386)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 59 ари, 30.000;
118 ари, 77.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(257439)
ДОЊИ ГРАД, кућа
187 м2, 3.5 ара,
65.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(257439)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (257439)
УЛИЧНИ део куће,
стан, од 90 м2 продајем. 063/887-09-82.
(257441)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85
ари плаца, два помоћна објекта. „Перфект”,
064/7348-05-68.
(257442)
ДВОРИШНА спратна
кућа, ПР + ПК, два
двоипособна стана
по 60 м2, тераса,
29.000 евра. „Перфект”, 064/7348-0568. (257442)
ПРИЗЕМНА, 130 м2
+ локал 30 м2, на 7,3
ара плаца, 30.000.
„Перфект”,
064/7348-05-68.
(257442)
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, повољно.
064/548-29-29.
(257449)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Миса, Топчидерска,
270 м2, власник,
65.000 евра.
063/852-43-19.
(257311)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа 80 м2,
ПВЦ, 5 ари, укњижена, 27.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (257316)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута,
50.000, грађевински.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(257316)
УЖИ ЦЕНТАР, нова,
320 м2, 5 ари, без
улагања, 130.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (257)
ХИТНО два плаца по
6 ари, ограђени,
струја, вода, плин.
Новосељански пут
код АТП-а, гаража.
063/337-851.
(257391)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 100 м2, 10 ари,
укњижена, нова,
31.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(257460)
СТРЕЛИШТЕ, спратна, 157 м2, три стамбене јединице, 2,25
ара, 70.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(257460)
СТАРЧЕВО, кућа 101
м2, реновирана, ЦГ,
10,73 ара плац,
25.000 евра. Concept
centar (908),
063/870-74-56.
(257417)

ДЕЛИБЛАТСКА пешчара, два хектара
земље, викендица,
воћњак, 19.000 евра.
063/870-74-56.
(257417)
ПРОДАЈЕМ плац у
центру 2,25 ари са
започетим подрумом, погодан за
стамбено-пословни
објекат. 065/849-0938, 061/533-27-40.
(257416)
ХИТНО, повољно
стамена зграда, 123
м2, са наставком 91
м2, гаража, 6 ари, 87
м2, Банатско Ново
Село. 061/303-30-44.

ПОВОЉНО, кућа,
нова, општина Алибунар, поткровље 82
м2, 12 ари, 94 м2,
центар, поклон плац
од 24 ара, 13.000
евра. 061/303-30-44.
ПРОДАЈЕМ воћњак
15 ари, са викендицом, Баваништански
пут, други ред, друго
немачко поље. Могућ
договор. 064/368-0477. (257476)
ТУРСКА ГЛАВА, кућа
на 3,6 ари, 55.000;
Миса на 5,5 ари,
26.000; Кудељарац
на 5 ари, 33.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)

ПЛАЦ, Караула, код
војске, 5 ари, продајем/мењам за ауто.
063/118-70-80.
(257466)
СТРЕЛИШТЕ, 98 м2,
плац 225 м2, 47.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (257470)
КУЋА, Омољица, 65
м2, 6.5 ари, усељива,
помоћни објекти.
064/961-00-70.
(257491)
НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви на
Стрелишту. 064/11904-31. (257501)

КНИЋАНИНОВА 33,
кућа са улице, погодна за издавање, 120
м2, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(257528)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(257528)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Горњи град, повољно.
066/937-00-13.
(257530)

ОМОЉИЦА, кућа 93
м2, 8 ари плац,
25.000 евра.
061/133-83-71,
013/682-006.
(257536)
КУЋА на Кудељарском насипу, легализована, 140 м2, етажно грејање.
061/590-24-70.
(257539)
СТАРА МИСА, стара
кућа на 4,3 ара плаца, 18.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(257462)
ПРОДАЈЕМ део куће,
4.5 ари. Тел.
064/248-86-86.
(257533)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КОМФОРНА кућа,
Ново Село, продајем/мењам за стан.
064/051-73-55.
(257555)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, струја, вода, започет објекат,
власник. 064/260-0534. (257560)

СТАРЧЕВО, одлична,
5,25 ари, ЕГ, 33.000;
Брестовац, нова,
прелепа – усељива,
16.500. (67),
063/744-28-66.
(4757)
ДЕО куће до улице,
само 10.500; Миса,
ПР + спрат, само
33.000, укњижен.
(67), 063/744-28-66.
(4757)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа
нова, само 29.500;
подно грејање, изолација 15 цм, 90 м2 +
ПК. (67), 063/74428-66. (4757)
СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, Тесла, локација за приватни бизнис и становање.
066/001-050,
063/329-464.
(257562)
ПРОДАЈА плацева,
Пелистерска и Кајмакчаланска, укњижени. 065/894-88-11.
(257567)

НА ПРОДАЈУ стан
105 квадрата-четворособни и гаража 27
квадрата - за два аутомобила, Маргита.
061/637-72-06.
(СМС)
СТАН на Тесли други
спрат, 33 м2.
064/164-55-27.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.

ОГЛАСИ

ПОВОЉНО стан,
центар, 67,5 м2, I
спрат, етажно грејање на струју, зидана
зграда пре девет година.
063/746-11-51.
(257170)
ЛУКС нови станови,
58 и 115 м2, подно
грејање, лифт, Иве
Курјачког 35.
069/214-41-49.
(257011)
МИСА, 34 м2, 15.000;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(255462)
СТАН, новоградња,
38 м2, II спрат, нова
Миса, близу школе,
амбуланте.
060/031-08-09,
063/711-41-89.
(255984)
ТЕСЛА, трособан,
ЦГ, терасе, двостран,
сређен, IV, усељив,
власник. 013/331079. (256624)
У САМАЧКОМ продајем намештену
гарсоњеру, IV спрат,
18 м2.
062/361-676.
(255413)
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СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
IV, усељив, Јоакима
Вујића 65, 24.500.
064/842-30-31.
(257190)
СТАН преко пута
„Дис”-а, 46 м2, V
спрат, без лифта, намештен. 069/615866. (257196)
НАМЕШТЕН стан,
трособан, 70 м2, III
спрат, лифт, ЦГ, светло степениште. Тесла – Звезда.
064/357-81-77.
(257253)ђ
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат + гаража 14
м2, нова градња, гас,
власник, укњижен,
усељив одмах.
063/449-798.
(257280)
ПРОДАЈЕМ стан, Самачки, III спрат, власник. 065/328-66-94.
(257286)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 16.500.
061/147-82-23.
(257297)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, одмах
усељив. 063/827-9569. (237306)
ПРОДАЈЕМ стан,
строги центар, хитно.
064/159-99-45. (257)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (257)
СОДАРА, једнособан, 37 м2, ЦГ, VII,
ПВЦ, лифт, 25.000.
(679), „Трем”,
063/740-79-95. (256)
СОДАРА, двоипособан, 67 м2, ЦГ, V сређен, 41.000. (679),
„Трем”, 063/836-2383. (257316)
ПРОДАЈЕМ стан, 85
м2, нова Миса.
063/272-594,
063/225-928.
(257339)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, VII,
комплетно реновиран, 21.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(257341)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ВП, ТА,
комплетно реновиран, 28.000 динара.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(257341)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, IV, TA,
сређен, 24.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(257341)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2, III, ЦГ,
31.000, договор.
(300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(257341)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, тераса,
30.000, договор.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-1052. (257341)
ЦЕНТАР, двособан,
ТА, 31.000; шири
центар, улично, 33,
16.000. (338), „Јанковић”, 348-0125.
(257360)
СТРЕЛИШТЕ, централни део, двособан, 64, договор; Тесла, 1.0, ТА, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-0125. (257360)

МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, двориште, 25.000; Тесла,
25.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(257342)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 20.000;
двособан, 26.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(257342)
ТОПОЛА, почетак,
50 м2, двособан, 3
ара, намештен,
14.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(257342)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две мање гарсоњере
у центру или мењам
за једну на Тесли.
065/617-74-54.
(257350)
МИСА, двоипособан,
III, тераса, 20.500;
двособан, II, одличан, 21.500. (67),
063/744-28-66.
(4757)
ЦЕНТАР, двособан,
одличан, 31.000;
Стрелиште, II,
29.000,
тераса.
(67), 063/744-28-66.
(4757)

ЦЕНТАР, двоипособан, нов, 35.000; шири центар, ПР, нов,
39.500. (67),
063/744-28-66.
(4757)
ТЕСЛА, I, једноипособан, комплетно реновиран, прелеп, тераса. (67), 063/74428-66. (4757)
ЦЕНТАР, дворишни
до улице, идеално за
пословни простор.
(67), 063/744-28-66.
(4757)
СТАН, Тесла, двоипособан, тераса,
остава, гас, новоградња, усељив.
069/822-48-24.
(257161)
КОТЕЖ 2, двособан,
50 м2, IV, ЦГ, лифт,
24.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (257352)
ТЕСЛА, Нови Свет,
новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257352)
НОВА МИСА, Тргопродуктова зграда,
трособан, 82 м2, II.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257352)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двоипособан, 68 м2, VIII,
36.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (257352)
ЈЕДНОСОБАН, нов,
приземље, 30 м2,
18.000, договор, нова Миса, власник.
063/304-222.
(257357)
ДВОСОБАН, нов, 55
м2, 33.000, договор,
нова Миса, власник.
063/304-222.
(257357)
СОДАРА, двоипособан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ; кабловска.
Тел. 344-254.
(257367)
ЦЕНТАР, 53 м2,
36.000, сређен, 49
м2, 34.000, нов.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(257369)
КОТЕЖ 2, 52 м2,
31.500. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(257369)
ДВОСОБАН, Котеж
2, 57 м2 + 6 м2, тераса, од 30.000 евра.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(257359)
ДВОСОБАН, квалитетан, прерађен, намештај, Коњичка милиција, 60 м2, усељив
одмах. „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(257359)
ЈЕДНОСОБАН, велики, 45 м2, ЦГ, Стрелиште, усељив одмах.
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(257359)
ТРОСОБАН, први
спрат, велика тераса,
Миса, укњижено,
усељиво. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (257359)

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, 28 м2,
ЦГ, усељиво. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (257359)
ЦЕНТАР, 63 м2, трособан, 38.000; Содара, 62 м2, двоипособан, 42.000. 063/89977-00. (257439)
ТЕСЛА, 52 м2, двоипособан, ТА, 28.000;
57 м2, трособан,
33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
КОТЕЖ 2, 59 м2, двособан, хитно, 32.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
КОТЕЖ, трособан, 83
м2, 48.000; 115 м2,
55.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(257439)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двоипособан, хитно,
29.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(257439)
СТАН, Милоша
Обреновића 31, нова
градња, преко пута
„Авива”, 100 м2, цена
договор, или замена
за мањи. 063/183-7365, 065/992-08-30.
(257429)
КОТЕЖ 2, двособан,
II, 33.000; Котеж 1,
трособан, VII/VIII,
47.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)
СОДАРА, трособан +
гаража, III, ЦГ,
40.000; једнособан,
ЦГ, ПВЦ, 25.000.
Лајф”, 061/662-9148. (257428)
СТРЕЛИШТЕ, 38 м2,
сређен, VII, ЦГ,
21.500; Тесла 35 м2,
II, ТА, 23.000. Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)
КОД Водне заједнице, двособан, ТА, III,
30.000; центар, једноипособан, ВП, ЦГ,
30.000. Лајф”,
061/662-91-48.
(257428)

ОГЛАСИ

ШИРИ центар, новоградња, дуплекс, 104
м2, IV, лифт, ЦГ, четворособан, 82.500
са ПДВ-ом. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(257457)
ТЕСЛА, 37 м2, новија
градња, једноипособан, II, ЦГ, гаража,
24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(257457)
СТРОГИ центар, 20
м2, гарсоњера, ТА,
III, 15.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(257457)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан, V, ЦГ. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(257457)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан, V, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(257457)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан, ВП, ЦГ,
22.500, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(257457)
ТЕСЛА, новија градња, једноипособан,
37 м2, II, ЦГ, гаража,
24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
НОВА МИСА, троипособан, 78 м2, ТА,
II, 42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, 21.000;
двособан 57 м2,
24.500, трособан,
102 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, 31.500; једнособан, 35 м2, 18.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)
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СОДАРА, трособан,
83 м2, 40.500; двоипособан, 54 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)
МИСА, трособан, II,
98 м2, 46.000, гас,
двостран. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)
МИСА, двособан, 49
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.000;
гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (257442)

ЦЕНТАР, троипособан, 84 м2, 53.000,
лифт, ЦГ. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 35
м2, 20.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(257442)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан 80 м2, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(257460)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(257460)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив, 41.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(257460)

ЦЕНТАР, двособан,
45 м2, ТА, IV од V,
сређен, усељив,
27.000. (677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(257460)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, ТА, други
спрат, реновиран,
25.000. (677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(257460)
КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, седми, ЦГ, тераса, 26.000.
(677),„Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(257460)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, VI, ЦГ,
27.000, договор.
(677),„Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(257460)
СТАН на Тесли, II
спрат, 50 м2, 28.000.
064/817-15-70,
064/403-14-07.
(257450)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
двоипособан, VII,
31.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(257470)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000 договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(257470)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
63 м2, комфоран,
двособан, V, 33.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (257470)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
III, новоградња,
смарт блок, 60.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-9605.(257470)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
IV, 30.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(257470)

СТРЕЛИШТЕ, 103 м2,
I, ЕГ, 45.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
КОТЕЖ 1, 50 м2, I,
31.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
КОТЕЖ 2, продајем
двособан, 60 м2, нижа спратност, повољно. 066/937-00-13.

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
I, комплет намештено, новоградња,
смарт блок,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(257470)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2,
етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(257486)

ПРОДАЈЕМ ексклузивне станове у центру: 141, 152, 149,
157, 104 м2. 060/31290-00. (257511)
ДВОРИШНИ стан,
дуплекс, на Тесли,
површине 45 м2.
061/303-28-20.
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (257528)

ШИРИ центар, двоипособан, 58 м2, нов
стан, одмах усељив,
грејање на термо
пумпе, повољно,
39.440 евра. (242),
„Кварт”, 064/125-6267, 346-392.
(257525)
СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан, центар
Стрелишта, нижа
спратност. 066/93700-13. (257530)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, II, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (257528)
ТЕСЛА, једнособан,
II, 33 м2, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(257528)

ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, нов, 78 м2, III,
дуплекс, 62.000.
(238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(257148)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, нов, 77 м2, II,
64.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(257528)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
Прегледе обавља

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

20

Петак, 30. март 2018.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан,
II, 55 м2, ТА, 31.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (257462)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
са стварима, 22.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(257462)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(257462)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, поткровље, 35 м2,
ЦГ, 17.500. (320),
„Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (257462)

НОВА МИСА, двособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(257462)
СТАН, Тесла, двоипособан, нов, усељив, гас, тераса, поткровље, 60 м2.
069/822-48-24.
(257557)

СТАН, Содара, Улица
Дринска, ЦГ, 67 м2 +
две терасе, повољно.
069/195-54-45.
СТАН, Карабурма,
дуплекс, Улица Патриса Лумумбе, 34 м2
+ две терасе.
060/077-78-20.
(257561)
ТЕСЛА, двособан, III
спрат, ТА, 23.000;
центар, нов двособан, 42.000 и трособан, 96 м2, 72.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (2570559)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

БЕЗ посредника купујем трособан стан
на Тесли, Котежу 1 и
2, центру. 063/87303-60. (256128)

КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(257056)
КУПУЈЕМ стан ниже
спратности, без грејања, на Тесли.
064/338-49-01.
(256923)

ОГЛАСИ

АГЕНЦИЈИ „Милка”
потребне некретнине, све локације, брза реализација. (67),
063/744-28-66.
(4757)
КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локацијама, исплата одмах.
063/836-23-83.
(257316)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
0647348-05-68.
(257442)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-5574, 013/262-027.
(257460)
КУПУЈЕМ једноипособан/двособан стан.
Исплата у готовом.
062/873-62-98.

АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине,
станови, брза реализација. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(257470)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

marketing@pancevac-online.rs

АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребне некретнине.
064/668-89-15.
(257528)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СОБА, намештена,
топла, 80 евра, хитно, женској особи,
Котеж 1, стара улица
2. 311-406.
(256915)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње и купатила. 321-408.
(257007)
ГАРСОЊЕРА близу
Болнице, двориште.
060/333-62-88.
(257207)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу са употребом
купатила, студенткињи, самици, ученици.
Тел. 318-381.
(257218)
ИЗДАЈЕМ празан
стан, 63 м2, Стрелиште, ЦГ, зграда.
064/164-77-66.
(257223)

ИЗДАЈЕМ очуван намештен или полунамештен стан, на дуже, Котеж 1, трособан, први спрат, ЦГ,
телефон, две климе,
интерфон. Власник.
064/280-31-28.
(257227)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, Панчево. Тел. 065/44978-36. (257231)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
почетку Котежа 2.
013/310-065,
064/929-98-49.
(257332)
ПОТРЕБНИ станови
за издавање. (300),
Агенција „Ћурчић”.
063/803-10-52.
(257341)
СТАН за самце, нова
Миса, близу „беовоза”, намештен, посебан улаз. 013/370033, 064/207-19-88.
(257240)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру,
ТА, 70 евра. Тел.
069/113-00-73.
(257245)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан у центру, Милоша Требињца 7. 013/366724, 065/302-83-20.
(2572559
МАЊИ намештен
једнособан стан, дворишни, Максима
Горког 96, 80 евра.
060/517-82-53.
(257261)
ИЗДАЈЕМ двособан и
једнособан, полунамештено. 064/18720-13. (257912)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на
Котежу 2, депозит.
063/498-981.
(257262)
ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила. Тесла.
065/803-53-29.
(257269)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
064/1271-64-52.
(257509)

ИЗДАЈЕМ два двособна стана по 60 м2
и један једнособан
40 м2, сва три стана
су нови – тек завршени и опремљени новим намештајем.
Станови се налазе на
углу Стевана Шупљикца и Книћанинове (кружни ток).
062/321-270.
СОДАРА, једноипособан, три собе, мали трошкови, намештен, 46 м2.
063/307-816.
(257296)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, одвојена
струја и улаз, ТВ, интернет. 061/132-5421. (257307)
ИЗДАЈЕМ кућу двема
самицама, на дужи
период. 064/986-2074. (257356)
ЗА ИЗДАВАЊЕ, строги центар, 1.0, ЦГ,
намештен. Агенција
„Јанковић”, 064/16755-72. (257360)
ДВОСОБАН полунамештен, Котеж 2,
други спрат, клима,
ЦГ, слободан од 1.
априла. 064/588-9879. (257381)
ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, 50 м2,
шири центар, миран
крај, 90 евра.
065/807-00-13.
(257387)
ИЗДАЈЕМ трособан
намештен и двособан
празан у центру.
064/385-31-15,
„Перфект”.
(257442)

ПОТРЕБАН стан за
изнајмљивање, реновиран или новоградња. 064/403-14-07.
(257450)
СТАН, нова Миса, 50
м2, интернет, кабловска, грејање.
063/309-344,
062/295-968.
(257471)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен једнособан
стан, нова Миса, ТА
грејање. 061/295-1633. (257434)
НАМЕШТЕН једноипособан стан издајем, кабловска, интернет, грејање, близу центра. 060/55585-62. (257481)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 2, 50
м2. 064/158-15-90.
(257507)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Тесла.
064/163-56-08.
(257514)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу у Старчеву. Тел.
063/191-73-60,
061/322-90-19.
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36.
НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-4807. (257549)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, Карађорђева 43, на
другом спрату, 60 м2.
064/370-79-47.
(257558)

Петак, 30. март 2018.

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два сређена простора од 170
м2 и 75 м2 на Јабучком путу 43-ц.
063/759-12-47.
(257167)
ИЗДАЈЕМ локал 21
м2, близина пијаце,
Лава Толстоја.
013/333-058.
(4576)
ИЗДАЈЕМ канцеларију, Његошева 1, 17
м2, повољније на дуже. 064/230-56-15.
(156511)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, близу Максија, 18 м2, излог, клима, изолован, бесплатан први месец.
063/752-04-00.
(256290)
ИЗДАЈЕМ локал 24
м2, у центру, пешачка зона. 064/267-7217. (257238)
ИЗДАЈЕМ магацин
гаражу 100 м2, 3.5 м
висине, санитарни
чвор, 2 х гаражна
врата 3 х 3, ново некоришћено. Адреса:
угао Стевана Шупљикца и Книћанинове (кружни ток),
062/321-270.

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал 35
м2, Жарка Зрењанина, 35 м2, Жарка Зрењанина 10. 062/19255-94. (257305)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу, изузетно прометно. 060/351-03-56.
(257363)
ПРОДАЈЕМ локал, Ж.
Зрењанина 32, разрађен, 25 м2 + 8 м2,
употребна. 345-534,
064/246-05-71.
(257359)
ПРОДАЈЕМ локал са
кућом, Новосељански пут 113, Панчево. Тел. 063/838-3397. (257340)
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ИЗДАЈЕМ два локала, у строгом центру.
Тел. 064/164-04-30.
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
ПРОДАЈЕМ или мењам леп локал за
стан у Панчеву.
063/741-64-00.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(257486)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(257563)

ПРОДАЈЕМ локале
16, 21 м2. 060/31290-00. (257711)
ИЗДАЈЕМ канцеларије у центру. 060/31290-00. (257711)
НА ПРОДАЈУ трафика на главној аутобуској станици.
064/060-76-67.
(257154)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена
фирми за чишћење,
звати од 15 до 17 сати. 064/557-76-81.
(СМС)
ПОТРЕБАН водоинсталатер са искуством. Контакт тел
064/317-36-96 Гојко
Вујановић. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије.
063/666-755. (СМС)
PREMIUM салону
Pro Nails потребан
стилиста ноктију, са
искуством. Тел.
060/555-38-68.
(256404)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(256710)
ПОТРЕБНЕ искусне
жена за рад на индустријским шиваћим
машинама. 064/19164-95. (256771)
GP „Still-Net” Панчево потребни грађевински мајстори свих
профила. Тел.
013/333-311
(256756)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/110-16-66.
(256806)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад у
шалтеру и на роштиљу Ћевабџиници „Хало Лесковац”,
065/896-39-78.
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
ПОТРЕБНИ аниматори и конобари (мушкарци) за рад у
играоници „Острво
са благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(257189)
КРОЈАЧКОМ салону
потребна радница.
064/380-54-50.
(257205)
ПОТРЕБНЕ две девојке за рад у кафићу „Петица”, код Аутобуске станице.
064/059-88-42.
(257215)
ПОТРЕБНА конобарица кафеу „Пацифико”. 060/319-0577, 061/236-32-87.
(257264)
ПОТРЕБАН пекарка. 064/403-51-32.
(257272)
ПОТРЕБНА радница
у пекари.
064/403-51-32.
(257272)
ПОТРЕБНА девојка
за рад у Кафе пицерији „Gas”.
062/212-543.
(257290)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Бомбончић”. Доћи у
суботу, 31. марта
2018, у Улицу Иве
Курјачког 59-а, од 18
до 2 сати. (257343)
ПОТРЕБНЕ раднице
или радник за раду
маркету „Бомбончић”. Доћи у петак,
30. марта 2018, у
Улицу Моше Пијаде
4, од 18 до 20 сати.
(257343)
ХИТНО потребна
ученица фризерском
салону „Мерима”.
063/196-94-85.
(257354)
КРЧМИ „Шареница”
потребна конобарица. Тел. 064/349-9343. (257358)
ХИТНО потребне
раднице за бувљак,
тезга. 063/337-851.
(257391)
ПОТРЕБНА радница
на роштиљу, са искуством. 013/251-5448. (257399)
ФИРМИ „Стојановић” потребан радник између 25 и 35
година старости, за
магацинске послове
и рад на пријему и
отпреми робе.
013/352-000. (25733)
ПОТРЕБАН радник
„Стакло Зоки”, пожељно искуство.
064/131-72-85. (257)
ПОТРЕБНА радница,
озбиљна, за рад на
Зеленој пијаци.
064/122-69-78.
(257465)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”, доћи у
недељу 1. априла
2018. Спољностарчевачка 47, Војловица,
од 18 до 20 сати.
(257473)
CHIMNEY BAR Београд, тражи комуникативне, младе особе, за посао продавца, са или без радног
искуства. CV слати
на chimneybar.bg@gmail.co
m. Контакт телефон
066/670-46-34. (Ф)
ПОТРЕБНА жена за
чување девојчице.
Звати после 17 сати.
064/003-40-09.
(257478)
ПОТРЕБНА конобарица. Долово.
062/153-16-05.
(257485)

ПОТРЕБАН мушкоженски фризер за
стални радни однос.
064/329-49-19. (25)
ПОТРЕБНА радница
за рад у пекари.
064/582-29-46.
(257490)
ПОТРЕБНИ возачи за
развоз хлеба и пецива. Превоз обезбеђен. 060/864-07-71.
ПОТРЕБНИ конобари. 060/043-52-98.
/257511)
ПОТРЕБНА радница
за рад у малопродајном објекту у пекари. 063/606-330.
ПОТРЕБНА девојка
за рад у кафићу, звати на телефон
064/646-66-10. (ф)
АУТОПЕРИОНИЦИ
„Бибац” потребни искусни радници.
066/001-050. ПО-

ТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету „Идеал” на Стрлеишту.
063/106-02-81.
(257565)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(257542)
ПОТРЕБНЕ конобарице и конобари за
рад у „Resto-caffe
klub S” сплав на Тамишу. 060/734-7333. (257546)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији, са или без искуства, Б категорија, III
ССС. 063/295-789,
после 16 сати.
(257550)
ТРАЖИ се куварица
са искуством, кетеринг и прославе.
069/822-48-23.
(2575579
ФИЗИЧКИ радник са
Б категоријом за дисконт пића, од 8 до
17. 013/333-679.
(257560)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615. (255453)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, душека. Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(256645)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(256674)
ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена, 065/334-76-21.
(254419)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(256481)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/85592-70. (257038)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови,
чисто, квалитетно,
повољно. 063/304476, 061/189-97-33.
(256946)
ПРЕВОЗ кипером до
5 тона. 063/361-560,
060/025-96-80.
(256982)
УГРАЂУЈЕМ видео
надзор у ваше куће,
викендице. 064/1343018. (256986)
АЛУ – ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе уграђујем, радим,
поправљам. 063/88225-09. (256855)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета као
и бродских подова.
060/643-21-53.
(256933)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, бетонирање, реновирање кровова,
стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-8049. (256928)
ОРЕМ и фрезујем
баште малим трактором. Дуле, 064/16358-85. (256427)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци, пријемни), искусна дипломирана професорка
математике. Повољно, центар. 343-370.
(257213)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације, поправке, замене
одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(256447)
СРПСКИ језик, часови, основци и средњошколци. Искусна
професорка. Повољно. Миса,
064/322-46-79.
(256137)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.

ЕЛЕКТРИЧАР ради
нове инсталације, поправља старе, бојлери, индикатори, табле. 060/521-93-40.
(257248)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846
(257266)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(257281)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, повољно. Златко, 061/144-82-86.
(257283)
ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе, комбијем. Јоца, 061/61627-87. (257281)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(255827)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, фасаде, брзо, квалитетно,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(2572129)
ИСКУСНА наставница француског – часови основцима и
средњошколцима.
Тел. 064/196-47-23,
064/992-62-81.
(257235)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(257241)
ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ фасадерски
радови, спуштени
плафони, преградни
зидови, фасаде.
060/521-93-40.
(257248)

СЕЛИДБЕ са радницима, брзо, повољно,
избацујем стари намештај. Златко, тура
1.000 динара.
061/144-82-80.
(257283)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације, замена, поправке.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(257283)
ПОПРАВКА кровова
и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76,
013/361-601.
(257275)
ЧИСТИМ и спремам
станове, ако вам треба позовите.
064/278-71-20. (257)
ЧАСОВИ енглеског и
немачког за све узрасте. Преводи. Тел.
064/486-05-98.
(257336)

ХЕМИЈА, физика,
математика, припрема за малу матуру.
Основцима, средњошколцима, професорка.
063/842-81-90.
(257312)
СТАТИСТИКА, пословна математика
(економски), виша
пословна школа (Мегатренд), Сингидунум, виша туристичка школа и сл. Професорка. 063/85648-70. (257312)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације, адаптације купатила, сервис.
063/115-71-67.
(2573177)
СРПСКИ језик и књижевност, припреме
за пријемне испите
на факултетима и
малу матуру.
064/520-26-54.
(257321)
ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена, 065/334-76-21.
(254419)
ВАРИЛАЦ тражи посао – аргон, ЦО 2,
електро. Тел.
065/910-19-63.
(257344)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(257361)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, чишћење, уградња нових компоненти, брзо, повољно.
060/351-03-54.
(257363)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(257373)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила,
вентили, славине,
поправке, одгушење
канализације
одмах.
061/193-46-42.
(257380)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(257403)
ЧИСТИМО таване,
подруме, шут, радимо најповољније.
061/321-77-93.
(257413)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(257443)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи
посао. 064/120-7764.
РАДИМО све физичке послове: рушења
кућа, разбијање бетона, чишћење тавана, одношење ствари. 064/122-69-78.
(257465)
ОЗБИЉНА, одговорна жена неговала би
старију особу.
065/624-76-23.
(257482)
ВИША медицинска
сестра из Клиничког
центра: терапије, чување деце/старих.
060/404-84-07.
(257483)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова.
061/412-44-50.
(257494)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови,
чисто, повољно, квалитетно. 063/304476, 0671/189-97-33.
(257510)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ услуге, замена
вентила, увођење нових инсталација.
060/699-92-78.
(257519)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика. 065/33423-38. (257521)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДУБИНСКО прање
тепиха, превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(257534)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(257554)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење
олука, висински радови. 065/535-24-56.
(257559)
МЕДИЦИНСКИ педикир, урасли нокти,
курје очи, масажа терапеутска релакс.
061/308-95-86.
(257564)

ЧАСОВИ енглеског,
сви нивои, професорка са искуством,
повољно.
062/760-036.
(257568)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха
и намештаја. Превоз
бесплатан.
066/001-050,
063/329-464.
(257562)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика 064/66485-31, 013/342-338.
(СМС)

ОГЛАСИ

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.
(4755)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером:
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут.
063/246-368.
(4756)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(256466)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278117, 064/176-91-85.
(256615)
ОДГУШЕЊЕ канализације специјалним
машинама, може
преко рачуна. „Acqua”, 062/532-346.
(256252)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 064/317-1005. (257472)
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РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте, роло
завесе. Могућност
плаћања преко жиро-рачуна. 064/18940-91, 013/354-777.

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, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (257343)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(257343)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(257343)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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.selidbe-bomboncic.com
(257343)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија са или без
радника. Најповољније, Иван. 063/10778-66. (257343)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, све релације по Србији, с
радницима. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(257343)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панчеводаље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(257355)
ЛАЛЕ – превозим кипером, повољно: грађевински материјал,
ризлу, одвозим шут.
064/354-69-94.
(257371)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(257366)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, керамика, ламинат, пролећни попуст, проверите.
061/141-38-02.
(257373)
МОЛРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде, ламинат.
061/28366-41,
062/976-42-18.
(2574729

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(257424)
МОЛЕРСКИ РАДОВИ, гипс, столарија.
061/283-66-41.
(257472)
ПОПРАВКА телевизора, ЦО 2 апарата,
продаја половних,
сервис ауто-кључева,
аку батерија.
063/800-01-96.
(257271)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(256061)
ПЕРФЕКТ: фасаде,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, ламинати, кров.
063/122-14-39.
(257184)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари
са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(257436
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(257506)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од
0-24 сата, пензионе-

рима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257526)
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Агенција за лиценцирање стечајних управника, као
стечајни управник стечајног дужника
ДП УТВА-РАДНИК Панчево у стечају

ПОЗИВА
бивше запослене да у року од 60 дана од дана објаве
огласа, ради повезивања стажа, доставе :
1. оверену фотокопију радне књижице и
2. потврду надлежног суда да нису принудним путем
вршили наплату зарада у периоду од 01. 01. 2001. године до 12. 03. 2010. године.
Документацију доставити на адресу повереника: Јелица Вуколић, Краља Петра I бр. 3, 23000 Зрењанин.
Контакт телефон: 023/582-020

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs za pozicije
u Novom Sadu i Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за избор корисника јавне површине за привремено постављање фрижидера за продају сладоледа
I
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг краља Петра I 2 - 4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА
ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА -НЕ ОТВАРАЈ”
БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4, У року од 30.0 3.
2018. године до 10. 04. 2018. године до 10 сати.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте ће бити одбачене.
II
Подаци о месту и површини дела површине јавне намене
Прва зона:
1. Трг Краља Петра (између зграде пореске управе и Војвођанске банке)
2. Угао Димитрија Туцовића и Трга Краља Петра (испред „Максијевог” објекта)
3. Угао улице Војводе Р. Путника и Војв. Живојина Мишића у Улици Војводе Р. Путника
4. Угао улице Војводе Р. Путника и Војв. Живојина Мишића у Улици Војв. Живојина Мишића
5. Трг Слободе преко пута од улаза од Поштанске Штедионице
6. Трг Слободе, код чесме
Друга зона:
7. Потез Карађорђеве (преко пута Урбанизма) – леви тротоар од улице Војводе Радомира Путника до Његошеве,
8. Улица Св. Саве преко пута ЈП АТП-а
9. Улица Св. Саве, улазни плато у Дом Омладине
Трећа зона:

Opis posla:
· Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog vozila
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće uslove:
· Vozačka dozvola C kategorije
· Minimum srednja stručna sprema - poželjno tehničkog usmerenja
· Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog motornog vozila minimum dve godine
· Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji
Opis posla:
· Zaposleni će raditi na poslovima industriskog čišćenja i pranja i sanaciji ekoloških akcidenata
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
· Zdravstveno sposoban
· Poželjno iskustvo na poslovima industriskog čišćenja
Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja je
lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i prostor za
napredovanje i usavršavanje.
Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na
mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog
dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,
ul. Utve Zlatokrile 9.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање спратности По+Пр+2+Пк на катастарској парцели бр. 4273 К.О. Панчево, у Улици Светозара Милетића бр. 29 у Панчеву, израђен од стране ДОО
„Геовозија” Панчево, Ул. Др. Касапиновића бр.14,
Панчево, под бројем УП 3656/1-18, за инвеститора
Град Панчево путем ЈП „Градска стамбена агенција”,
Панчево, Његошева бр.1-а.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон
013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10
до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 30. 03. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

10. Ул. Николе Тесле, на крају улице Н. Тесле, на тргу Ђорђа Вајферта
11. Потез уз реку Тамиш на платоу код објекта градског купатила
12. Потез уз реку Тамиш поред ресторана „Шаран”
13. Народна Башта у близини излаза ка насељу Стрелиште
14. Народна Башта код Волијере
15. Народна Башта у близини улаза у кафе
16. Парк Барутана близу раскрснице код објекта „Барутана”
III
ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
Површина јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа даје се на период од 01. 04 до 31. 10. текуће године.
IV
ИЗНОС ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Месечна такса за коришћење површине јавне намене, за постављање фрижидера за продају сладоледа, за период дужи од 30 дана плаћа се: цена/м²
за I зону - 1.688,00
за II зону - 1.435,00
за III зону - 1.182,00
за IV зону 928,00
за V зону 675,00
V
ГАРАНТНИ ИЗНОС
Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ на рачун број: 840-3428741-76 Градска управа Панчево-гарантни износи за учешће на јавним
надметањима и то:
I зону:40.000,00 динара
II зону:35.000,00 динара
III зону:30.000,00 динара
IV зону:25.000,00 динара
V зону:20.000,00 динара
Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања прихвата услове из јавног огласа.
Рок за повраћај гарантног износа, учеснику који није стекао право на део површине јавне намене, је осам дана од дана коначности Решења о давању на коришћење површине јавне намене, у уплаћеном износу без камате.
Обавеза учесника који није стекао право на део површине јавне намене у поступку јавног надметања, је да назначи број рачуна на који ће бити уплаћен гарантни
износ.
VI
ПОЧЕТНИ ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС
Почетни једнократни износ у циљу стицања права на коришћење површине јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа износи за :
I зону:25.000,00 динара,
II зону:20.000,00 динара
III зону:15.000,00 динара,
IV зону:10.000,00 динара,
V зону: 5.000,00 динара.
Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани износ уплати на рачун број:
840-741531843-77 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, по моделу 97, обавезно са позивом на број по решењу Секретаријата за
пореску администрацију.
Депозит за уклањање фрижидера за продају сладоледа, износи 5.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун буџета града Панчева, број рачуна: 840745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 66-226-74514112.
Део површине јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа добиће на коришћење, учесник у јавном надметању који понуди највиши једнократни износ.
Учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, дужан је да уплати понуђени износ
као и утврђени депозит на име трошкова уклањања фрижидера за продају сладоледа, пре доношења Решења градоначелника или лица које он овласти, и да надлежном секретаријату достави доказ о извршеној уплати.
Учесник у поступку јавног надметања коме је дат део површине јавне намене за постављање фрижидера за продају сладоледа, у случају одустанка губи право
на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног једнократног износа.
Уколико учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, не уплати понуђени износ, Комисија позива учесника, који је понудио следећи највећи износ, да у року од 8 дана уплати свој највећи понуђени износ и утврђени депозит на име трошкова уклањања фрижидера за продају сладоледа.
Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на јавни оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ, који није мањи
од почетног износа.
По уплати средстава из претходног става, учесник у јавном надметању, подноси захтев надлежном секретаријату за издавање Решења о одобрењу за постављање фрижидера за продају сладоледа.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти, мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица односно предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева.
6. сва документација може се поднети у оригиналу или овереној фотокопији.
VIII
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 10. априла 2018. године,
са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2 - 4 , Панчево, контакт особа: Золтан Керекеш,
телефон број 013/308-864.

Петак, 30. март 2018.

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

РАЗНО

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребан радник
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257526)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно
с гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(257073)
ДУБИНСКО, антибактеријско прање тепиха и намештаја. Превоз бесплатан.
066/001-050,
063/329-464.
(257562)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

МУШКАРАЦ, 56 година, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака, звати
око 21 сат.
013/352-203.
(257249)
ЖЕНУ саму, без родбине, до 80 година,
заједнички живот.
061/190-04-30.
(257296)
УСТУПАМ два гробна
места, Католичко
гробље.
064/438-12-35.
(257296)
УСАМЉЕНИ удовац,
63, упознао би усамљену жену
од 50 до 70. 061/19346-42. (257380)
МУШКАРАЦ тражи
жену, девојку.
064/523-73-83.
(257437)
АКО си усамљена,
желиш брак, јави се.
064/437-63-59.
(257484)

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa
sektoru na teritoriji Beograda. Sa sedištem u Beogradu,
Bulevar despota Stefana 115.
*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*
Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za poslove:
1. Vozač – dostavljač – minimum III SSS, poznavanje
grada, vozačka dozvola C ili B kategorije, da nije krivično osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimalna primanja 46.000,00 dinara
2. Pomoćnik u razvozu – minimum III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimalna primanja 37.000,00
Prijave slati na posao@scb.rs
SMS prijave 064/824-25-17
Rok prijava: 15. 04. 2018. godine.
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marketing@pancevac-online.rs

У суботу, 31. марта, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, одржаће се четрдесетодневни помен нашем вољеном

помоћник фарбара за припрему возила.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

УПОЗНАО бих пензионерку која живи сама, до 65 година.
062/177-82-87.
(257500)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Славна Сувачар.
(257566)

ТУРИЗАМ

ИВАНУ РАДОНИЋУ
ПАНЧЕВЦИ
– попуст
– апартмани
на Златибору
- код „Моне”.
063/337-851.
(257393)

У срцу те носимо, а од заборава чувамо.
Твоја породица
(131/257530)

Прошла је година откако није с нама наша супруга, мајка и бака

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА
Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на Зеленој пијаци, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52
м², на Зеленој пијаци, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50
м², на Зеленој
пијаци, Улица Ослобођења б.б, по почетној цени од
1.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

ПЕСЕКИ
ИШТВАНУ
ПИШТИ

ДУШИЦА МАНДИЋ

од шурака ДРАГОЈЛА
ПЕТРОВИЋА
с породицом
(84/257398)

Њени: супруг ВОЈО и синови
БРАНИСЛАВ, МИРОСЛАВ и СИНИША
с породицама

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

(133/ф)

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав

МАРИЈИ

НАДИ УГРАН

ПРЕДИЋ

ДУШИЦА, ДЕКА и ЗОРАН
(66/257349)

НЕНАД ШАЛЕТИЋ

од кума ПЕРЕ
(132/257551)

1939–2017.
Годину дана откада ниси са нама вољени.
Смрт не постоји за оне који се воле. Заувек ћеш
остати у нашим срцима и мислима. Хвала ти на
свим лепим моментима које си нам пружио.
Много недостајеш...
Твоја супруга МИЛАНКА, ћерка НАТАША, син
КРСТО, унуци НИКОЛА, НЕМАЊА и ДАНИЛО,
унука СОФИЈА, зет НЕБОЈША и снаха СОЊА

НАДА УГРАН
1949–2018.

31. марта 2018, на војловачком гробљу, у 10 сати, даваћемо годишњи
помен нашој

Твоји најмилији: МИША, БАТА
и МИЛКА са децом
(65/257349)

(134/4757)

др ДОБРИВОЈ ОЛЋАН
1942–2006.
Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав

Последњи поздрав зету
и паши

Опет је сунце, а увек си ти. Волимо те.
Породица и пријатељи
(122/257517)

Недостајеш нам.
Супруг ПЕТАР, ћерка
ЈЕЛЕНА и сестра ЛЕЛА
с породицама

Сећање на родитеље

ПЕТРОВ

ПЕСЕКИ ИШТВАНУ ПИШТИ

од супруге ДОБРИЛЕ, сина СТЕВАНА и ћерке
ДАНИЈЕЛЕ с породицама
(83/257397)

ПЕСЕКИ
ИШТВАНУ
ПИШТИ

СИДИ КАЛИЋ
БЕБИ

(117/257495)

ПИШТИ

ПАНЧЕВАЦ

С поштовањем ГИЛЕ и
СЛАВИЦА с породицом

од ДРАГИЊЕ и ВЛАЈКА
с породицом

(99/257440)

(79/257388)

НИКОЛА

КОСАНА

Носимо Вас у срцу...
Породица ПЕТРОВ
(120/257512)

телефон: 013/301-150
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Петак, 30. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С тугом и болом у срцу опраштамо се од нашег вољеног супруга,
оца, брата и деде

Вољени никад не умиру

23. марта 2018. године преминула је наша драга мајка, бака и ташта

ВАНЕ
ЂОРЂЕВИЋ
20. II 1949 – 22. III 2018.

СТАНИМИРА СТОЈАНОВСКОГ
1950–2018.
Остаћеш увек у нашим срцима.
Супруга ЗОРИЦА, син СРЂАН, кћери ЈЕЛЕНА, ТАЊА и ДУШИЦА
с децом, брат ИВАН, снаја ТРАЈАНКА са МАРЈНОМ, СЛАЂАНОМ
и децом
(113/257468)

Вољеном супругу, оцу,
свекру и деди
последњи помен од
супруге ДОНЕ, синова
НЕБОЈШЕ и ДРАГАНА,
снаје ЈАСМИНЕ
и ГОРДАНЕ и унука
МИЛОША, МАРКА
и САВЕ

ДАНИЦА СРЕДОЈЕВИЋ
1939–2018.
Хвала за сву љубав, нежност и доброту коју си нам пружила.
Ожалошћени: ћерка ЈАСМИНА, унука МИЛИЦА и зет ДРАГАН
(16/257233)

(22/257242)

Након тешке болести, 22. марта, напустио нас је наш вољени

САБО ЈОЖЕФУ

ДРАГОСЛАВ ПЕТРОВИЋ
1955–2018.

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујемо се свом особљу Инфективног одељења Опште болнице Панчево
на челу са др Душанком Жиловић и др
Биљаном Јаковљевић за сву пажњу,
бригу и негу коју су пружили нашој
драгој мајци, баки и ташти Даници Средојевић за време лечења на одељењу.

Сада си нас напустио, али вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Твоји вољени синови БОЈАН и АЛЕКСАНДАР и супруга НАДА
(101/257448)

од брата ТОНИЈА
с породицом

Породица Жујовић

САШКА и ЈЕЛА

(110/257463)

(17/257233)

(93/257420)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав

Драга наша

телефон:
013/301-150

С тугом се опраштамо од наше вољене

ДАНИЦИ СРЕДОЈЕВИЋ
од породица КЕВРЕШАН, НОВАКОВИЋ и РОКНИЋ
(118/257496)

Последње збогом драгој комшиници и пријатељу

ДАНИЦЕ
почивај у миру, нека те
анђели чувају.
Колегинице МИЛКА,
МИЛИЦА и БРАНКА

ЉУБИЦЕ МАРКОВИЋ ЉИЉЕ

РАДОЈКА ТАРЛАЋ
1947–2018.

ДАНИЦА
СРЕДОЈЕВИЋ
Хвала за искрено пријатељство и дружење.

Био си наш камен темељац, наша сигурност, узданица и безбрижност.

26. марта 2018. преминула је наша

Последњи поздрав

(47/257313)

Заувек ће остати у нашем сећању.
Сахрана ће се обавити 29. марта 2018, у 14 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат ЗОРАН с породицом

Твоји: СЛАЂАНА, ЗОРАН и НЕМАЊА

(127/257527)

(70/257370)

ДАЦИ
Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Твоји: ЈЕЦА и БАНЕ с породицама

Напустила нас је наша
драга

(77/257383)

Последњи поздрав другарици

ПАВА
БОГОЈЕВАЦ
ДАНИЦА СРЕДОЈЕВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2018.
Време пролази, а бол и туга раздиру нашу душу.
Поносу наш, како време одмиче нама је све теже.
Наша љубав, наша бол и туга за тобом трајаће
колико и ми.
Супруга МАЦА, син МИЛЕ, ћерка ТАМАРА и зет
МАРКО
(108/257456)

Поседовала си све врлине доброг човека. Увек ће те
се радо сећати ДУШАНКА, НАТАША, ТОМИСЛАВКА,
ЦАЦА и ГИЛЕ из „Тргопродукта”

ЈОВАН
ВИДАНОВИЋ

ЈОВАН ВИДАНОВИЋ

1. IV 2008 – 1. IV 2018.
Није мртав онај који је
умро, већ онај ко је заборављен, што ти никада
нећеш бити.
Твој син МИЛЕ
(109/257456)

ЉУБИЦИ
МАРКОВИЋ

(56/257329)

(130/257533)

Последњи поздрав најдражој

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

100-та генерација
Гимназије „Урош
Предић” Панчево
(128/257526)

баба ПАВИ

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

1939–2018.
Последњи поздрав од
ћерки ДУШИЦЕ
и МИЛАНЕ, зета
ИВАНА, унуке ИВАНЕ
и сестара БИНЕ
и ЉУБИНКЕ

од: унука ЖЕЉКА, снајке БОЈАНЕ и праунуке САЊЕ
(123/257518)

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, 30. март 2018.
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Последњи поздрав драгој пензионерки

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

БЛАГОЈЕ СТОИЛКОВСКИ
1948–2018.

МАРИЈИ ПРЕДИЋ

Кажу, када Бог неког воли онда му за супруга, оца, пријатеља додели неку много добру особу. Нас је, изгледа, баш
волео.

11. IX 1936 – 21. III 2018.

(23/ф)

Сахрана је обављена на Новом православном
гробљу, 23. марта 2018.

Твоји најмилији: СТАНА, СВЕТЛАНА, МИРЈАНА,
MARCO и SOFIA

Син ИВАН, снаја РАДМИЛА и унук ДРАГАН

(48/257318)

(9/257218)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом чика Гоки

КАМЕНКУ РАШАЈСКОМ

КОЛЕКТИВ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Драгом комшији

Последњи поздрав зету

МАРИЈА ПРЕДИЋ
1955–2018.

БЛАГОЈУ
СТОИЛКОВСКОМ

БЛАГОЈЕ СТОИЛКОВСКИ

1948–2018.
Породица ТАСИЋ

После дуге и тешке болести напустила нас је наша драга супруга, мајка и бака.
Увек ће те волети твоји: супруг БОГОСАВ, син
ДЕЈАН, ћерка МАЈА, снаја ХЕЛЕНА, зет ГОРАН
и унуци МИЛАН, АЛЕКСАНДАР, РАДОМИР
и МАРКО
(27/257254)

чика КАМЕНКУ

(105/257454)

од МАЈЕ, СИКИЈА, МИЦЕ, БАТЕ,
МИЛИЦЕ и ВУКА

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав комшиници

(103/257451)

Последњи поздрав драгом тати и деди

Породице ЗУБОВИЋ
и ЖИВАНОВ

22. III 2018.
Остаћеш увек у нашим
срцима и бићеш у мислима као драга пријатељица.
Твоје: СТЕЛА
с породицом као
и САВКА с породицом

(100/257443)

(61/257338)

Велико ти хвала на свему.

МИЛАНУ ЗДРАВКОВИЋУ
од ћерки и унука и породица ШКАНДРО,
ЗДРАВКОВИЋ, ИЛИЋ, МОМЧИЛОВИЋ,
МАНОЈЛОВИЋ и КОСТИЋ

Последњи поздрав драгом
пријатељу

Хвала за све.
МАРИНА, МИЛИЦА
и СЛАЂАН

од свастике МИЛЕ
с породицом
ЂУРИШИЋ

(111/257464)

(10/257219)

23. марта 2018. изненада нас је напустио

МАРИЈА
ПРЕДИЋ
БЛАГОЈУ

КАМЕНКУ

МАРИЈИ

СИМОН АНЂЕЛЕВСКИ
1944–2018.

од АНИЦЕ и ВАСЕ
(90/257406)

Последњи поздрав драгом

(44/257302)

Сахрана је обављена 24. марта 2018. на Новом
гробљу у Панчеву.
Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЈЕЛИСАВЕТА, синови
ЂОРЂЕ и ИВАН, снаја ЛИДИЈА и унуци УРОШ,
МАТЕЈА и ЈАНА
(31/257269)

МИЛАНУ
ЗДРАВКОВИЋУ

ДОНЧО
СЕКУЛОСКИ

ПОПУСТ

Последњи поздрав драгом

од породице МИЛАНОВИЋ
(69/257367)

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ
Нема мога Милана...
Бол за тобом никад неће престати.
Заувјек твоја СУВАДА
(43/257301

СИМИ

Сећање на твој племенити лик и доброту живеће
у нама до краја живота.
Поносни што смо те
имали, твоји: супруга
НАДА и син ИВИЦА

Породица МАТИЈЕВИЋ

(124/257523)

(33/257276)

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

СИМИ
ДОНЧО
СЕКУЛОСКИ

Последњи поздрав
вољеном и поштованом
пријатељу

Последњи поздрав драгом комшији

Породица БЛАЖИЋ
(34/257277)

МИРКО ЈАКОВЉЕВИЋ
3. X 1946 – 21. III 2018.
Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди.
Твоја породица
(129/257529)

Нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав, јача од времена и заборава.
Твоји: ћерка ЈАСМИНА,
зет МИЛАН и унук
МАРКО
(125/257524)

СИМОНУ АНЂЕЛЕВСКОМ СИМИ
ДОНЧО
СЕКУЛОСКИ

Породица МАРКОВИЋ
(89/257402)

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(8/2572169

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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„Хеј лепотице, наша пријатељице, где су наши снови остали...”

Последњи поздрав

Вољеној супрузи и мами

БИЉАНИ ПОПОВИЋ
Чуваћемо те увек у нашим срцима анђеле наш.

БИЉАНИ ПОПОВИЋ

БИЉАНА ПОПОВИЋ

Последњи поздрав сестри Биљани од сестре
ДИЈАНЕ, зета НИКОЛЕ, сестрића УРОША
и ОГЊЕНА и сестричине НАЂЕ
(54/257327)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: МИЦА, ЈЕЦА, ТИНА, ВУЧКО, БУБИ и БАЧИК

Твоји најмилији: САША, ХЕЛЕНА
и ДАМЈАН

(76/257382)

(39/257293)

Последњи поздрав

Вољеној ћерки

БИЉАНА ПОПОВИЋ
Наша срца и наше успомене су места у којима
ћеш заувек живети.
Твоје VIII-1 са учитељицом и разредном
основне школе „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

БИЉАНИ ПОПОВИЋ

БИЉАНИ ПОПОВИЋ

(95/257430)

Чуваћемо те увек у нашим срцима, анђеле наш

рођ. Петрон

Последњи поздрав сестричини Биљани од тетке
ЂУРЂЕВКЕ, тече МИЛАНА, брата НЕШЕ, снајке
МАРИЈЕ, братанице НИНЕ и ТАМАРЕ

1988–2018.

(55/257378)

Отишла си, не ниси умрла
вољени никад не умиру.
Последњи поздрав нашој драгој

Заувек у нашим срцима.

БИЉАНА ПОПОВИЋ

Воле те твоји: МАКИ и ТАЈА

Секић,
Недостајеш нам.
Да нас загрлиш.
Да нас пољубиш.
Да нам се насмејеш.
Недостајеш нам превише.
СЕКА, БОКА, ЛУКА, СТЕФАН и БОЈАН

(15/257229)

Нашој драгој снаји

(37/257290)

БИЉИ
БИЉАНИ ПОПОВИЋ
1988–2018.
Биљо, нека те анђели чувају.
Тетка НЕВЕНА, теча РАДОШ и девер БОЖИДАР
(36/257291)

Последњи поздрав и вечни спокој нашој

БИЉИ
од КАЋЕ, НЕМАЊЕ, БОЖЕ и МАРИЈЕ
(115/257492)

Напустио наш је наш драги

Твоја разредна СНЕЖА и IV-1 ETШ
„Паја Маргановић”

СТАНА
ДРАГАШ

(112/257467)

рођ. Стојсављевић
1942–2015.
Драга наша мама и бако,
волимо те много и много
нам недостајеш.
Молимо те Господе Исусе Хри сте, мо ли тва ма
Пречисте Богородице и
свих Светих, даруј јој
царство Твоје.
Твоји: ДРАГАН, УРОШ,
ТИЈАНА, МИХАИЛО,
НЕНА и ЛЕЛА

Вољеној снаји

СЛАВКО ПАВЛОВИЋ
1934–2018.
БИЉАНИ ПОПОВИЋ
Свекрва МИЛИЦА и свекар РАДЕ

Заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка ТАЊА, унуци ИВАНА
и СЛОБОДАН, зет ДРАГАН и остала родбина

(38/257290)

(85/257398)

(121/257513)

Последњи и најтужнији
поздрав

Последњи поздрав нашем чика Мићи

НИКОЛА ШИШОВИЋ

26. марта 2018, после дуже болести, заувек нас је
напустио наш драги

МИЛОШ АПОСТОЛОВИЋ

Увек ће га се сећати његови школски
из VIII-1 „Јован Јовановић Змај”

ДЕЈАН, ТОША, ПЕРИЋ, ИЧКЕ, ЛАЗА, БАРДАК,
ДАРКИЋ и МИКАЦ

(29/257258)

(2/257188)

МИЛОШУ

од ПЕРИЋА
с породицом
(1/257185)

Последњи поздрав вољеном тати

Тужна сам због твог одласка.
Заувек ћу чувати успомену на тебе. Жао ми је
што нисам знала како да смирим твоје немире и
одагнам страхове. Зато ме теши што одлазиш
код твоје Јеле, која ће знати, као што је знала и
за живота. Чувајте се заједно.
Твоја ћерка ТАЊА
(86/257398)

Петак, 30. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 31. марта 2018.

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је деветнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2018, у 9.30,
у Спомен сали у Енергани

године, у 11 сати, на гро-

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је деветнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2018, у 9.30,
у Спомен сали у Енергани

бљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашој драгој

ВИДИ КОСТИЋ

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ
Изгубили су живот радећи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4. априла 1999. године.

НИС а.д. блок Енергетика, Рафинерија нафте Панчево
(41/ф)

5. априла 2018. године, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Недостајеш.
Твоја породица
(107/257455)

(91/257410)

СЕЋАЊЕ
на вољеног

ПЕТАР
КАРИШИК
1982–2006.

САВА
ТАЧКОВИЋ

2. VI 1949 – 25. III 2006.

С љубављу и тугом
породица

с породицама

СЕЋАЊЕ

САВЕТА
ТРПКОВ

РАДОШУ ВУЧКОВИЋУ
1938–2018.

30. III 2008 – 30. III 2018.

и НЕБОЈША

Изгубили су живот радећи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4. априла 1999. године.

(40/ф)

ДРАГАН ЂУКАНОВИЋ

мену на тебе.
Твоји: ЗОРАН

Нафтна индустрија Србије

Десет дугих година без тебе

С љубављу чувамо успо-

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Постоји љубав коју смрт
не може да прекине, нити време може да излечи
бол и тугу.
Твоји најмилији
(94/257426)

5. V 1947 – 29. III 2013.

Време пролази, али сећања о вама никада неће
избледети.
Ваш брат с породицом
(119)

(104/257453)

Обавештавамо рођаке и
пријатеље да ћемо у недељу, 1. априла 2018, у 11
сати, на Старом православном гробљу у Панчеву давати шестомесечни

У уторак, 3. априла 2018. навршава се четрдесет
дана откако није с нама наша

СЕЋАЊЕ

2. априла навршавају се две године откада нас је
напустила

помен нашој

ЈЕЛЕНИ
КРСТИЋ

РАДИНКА ОБРАДОВИЋ НАНА
Вечно ћеш бити наша бол и туга.
Супруг СТАНКО, син ЗОРАН, снаја ТИНА, унуци
ИГОР и НИКОЛА
(62/257346)

ДАНИЈЕЛА СТАНИСАВЉЕВ
2016–2018.

ПЕРВАН
МИТОВ
2010–2018.

РАДОВАН
КРЧАДИНАЦ

Њени најмилији
(97/257439

2015–2018.

Не постоје речи којима бисмо изразили бол и тугу због твог изненадног одласка. Ма где била, нека те небески анђели чувају, јер си својом добротом то заслужила. Заувек си у нашим срцима.
Тата, мама и сестра

Драги тата, пуно ми недостају твоје подршке
као и ти.
У срцу те чува од
заборава твоја кћерка
СНЕЖАНА с породицом

Од заборава те чува и
носи у свом срцу твоја
породица

(11/257221)

(96/257432)

(80/257389)

29. марта 2018. навршило се осам година откако
није с нама наш вољени

31. марта 2018. дајемо годишњи помен нашем

РАДИНКА ОБРАДОВИЋ НАНА
Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ДАНИЦА, зет ДУШАН, унуци МАРКО и МИША
с породицама
(126/257576)

МИОДРАГ
ПАВЛОВИЋ
ПАЈА

МИЛАНУ САВИЋУ
10. IV 2017.
Постоје само љубав, успомене и вечна туга за тобом.
Твоји најмилији
(88/257401)

31. марта 2018, у 11 сати,
дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

Сећање на родитеље

Сећање на њега, туга и захвалност, стално су присутни.
Твоја породица

МАРКО ПЕКОВИЋ
2016–2018.

(114/257480)

Увек, свуда у нашем свему.

СПИШЈАК

Мама и тата
(74/257375)

АНКИ ВАЈИЋ

МИЛИЈАНА
МАРКОВИЋ

МАРИА

АДАМ

Породица СЕКУЛИЋ

2003–2018.
АЦА и МИЛОРАД

1927–2002.
1925–2007.
Синови ЈОЗЕФ, ЈАНО и МИША с породицама

(46/257310)

(106/257454)

(45/257308)

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

МАРКО
ПЕКОВИЋ
Сећање на тебе не бледи.
Тетка, теча, УРОШ
и ДАНИЛО
(63/257347)

30

Петак, 30. март 2018.

Прошло је годину дана откако је с нама
само у срцу и мислима наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3. априла навршава се
четрдесет дана од смрти

Драги наш

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

ТОМИСЛАВ ДАМЈАНОСКИ

ДОБРОСАВ УСКОКОВИЋ
ДОША

ЈОВЕ
СТАНОЈЕВА
1957–2018.
из Сакула

Прошло је три године откако ниси с нама.
Сећање не бледи, увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

ЗВЕЗДАН

ДОБРИЛА

1993–2018.

2008–2018.

Супруга РАТКА и синови ГОРАН и ЗОРАН

Воле вас ваши синови ТОША и ЛАЛА,
снаје ДРАГИЦЕ, унуци ДРАГАН, ДРАГАНА,
ДЕЈАН и МАРИНА с породицама

(50/257320)

(52/257323)

Прошло је девет година откада није с нама наша
драга

У суботу, 31. марта 2018. године, у 11 сати, на
гробљу Котеж, даваћемо једногодишњи помен
нашој мами

Остају да тугују за њим.

Успомену на њега ћемо обележити 31.
марта, у 11.30, на српском православном
гробљу.
Недостајеш нам.
(82/257315)

Навршава се двадесет
година откако је умро
наш вољени

Отац АНЂЕЛКО, мајка
СПАСЕНИЈА, супруга
СЛАЂАНА и ћерке
САША и ДАЦА
с породицом
(92/257415)

Сећање на вољену кумицу

КАТИЦА ЋИРИЋ
2009–2018.
МИЛАН
РАСТОВИЋ
ДРАГАН
АРБУТИНА

МАРИЈАНУ
КЕПИЋ

Увек си у нашим мислима. Много нам недостајеш.
Супруг БОГДАН и деца БИЉАНА, ЗЛАТА
и ЂУРИЦА с породицама

ЈУЛКИ ДАВИДОВИЋ
С љубављу и тугом њена деца
(68/257363)

(53/257326)

1. IV 1999 – 1. IV 2018.

1936–1998.
Године пролазе, туга и
сећање не! Заувек у нашим мислима...

Драги наш Милане, прошло је четрдесет дана
откада си нас напустио.
Твој лик, дух и доброта
ће заувек остати са нама.
Са поносом и тугом чувамо те од заборава.

Сећање на тебе остаје заувек.
Кумови ВИКТОР
и САША

1. априла навршава се деветнаест година од преране смрти наше

Вољеној унуци

СЕЋАЊЕ

(30/257266)

СЕЋАЊЕ

Син ЈОВАН, супруга
МИЛКА и снаја
СЛАВИЦА

Породице РАСТОВИЋ
и ЕРЕЂИН

(5/257204)

(19/257235)

СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО
ГАЛИЦКИ

МАРИЈАНЕ КЕПИЋ
1988–1999.

МАРИЈАНИ
КЕПИЋ

Кад срце и душа боле, време није лек већ тиха
патња и вечна рана. Не постоје речи којима се
може описати колико нам недостајеш.
Вечно си у нашим срцима анђеле наш.
Твоји: мама ЛЕНКА и тата СТЕВА

С љубављу чувам успомену на тебе.
Твоја баба РАДА

Чика МИЛЕ, нина ВЕРА
и сестра ДАДА

(71/257332)

(72/257373)

(73/257373)

30. III 1998 – 30. III 2018.
Заувек у нашим срцима и
мислима.
Твоји: САША,
ДРАГАНА,
БРАНИСЛАВА
и МИХАЈЛО

ЈОЖЕФ АПРО
1935–2008.

МАРИЈАНА
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

4. априла навршавају се пет година откако смо
те изгубили

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР МЕРЏАНОСКИ
1982–2013.

ЂУРА ХРЊЕЗ

(81/257394)

Свих ових година ти си уткан у сваки наш дан.
С љубављу: МУЦИКА, ИЛУШ, ИВАН, ЗИЗИ
и ЕСТЕР

2. априла молитвено ћемо обележити петнаестогодишњицу нашем

(67/257362)

Сећање на нашу непрежаљену

ЈОВИЦИ
ГВОЗДЕНОВИЋУ
БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ
2013–2018.

Време пролази, али туга
и бол не јењавају.
Твоји: СТОЈА
и ЗДРАВКО
с породицом

ЉИЉАНУ
МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2018.

Бог узима најбоље.
Од смрти те нисмо могли
сачувати, али чувамо те
од заборава.
Вољени никада не умиру.

ЉУБОМИР
МЕРЏАНОСКИ
Љубо, прошло је пет тужних година откад ниси
с нама.
Време пролази, али бол и
туга заувек остају у нашим срцима. Увек ћемо
те волети.
Сестра ОЛИВЕРА, зет
ПЕТАР и сестрићи
БОБА и ДАКИ

(49/257319)

Твоји: мајка, тата, брат,
синовац и синовица
(102/

(60/257335)

(57/257330)

7. априла 2018. навршава се годину дана откада
није с нама

Навршава се година без
нашег

26. III 2000 – 26. III 2018.

Супруга КОВИЉКА
и ћерка ЈЕЛИЦА
с породицама
(42/257300)

Четрдесет је тужних дана
како више није с нама
наша драга

(58/257331)

Сећање на нашу драгу

Године пролазе, али бол
и туга у нашим срцима
неће никад.
Мајка ВИДОСАВА, брат
ЗОРАН и сестра
ВЕРОСЛАВА
с породицом

Пет дугих година откако те нема, време пролази,
али бол не престаје. Остала су само лепа сећања
и вечна туга у нашим срцима.
Љубо, нека те анђели чувају.
Заувек ожалошћени: отац РИСТА, мајка
ЗОРИЦА и брат АЛЕКСАНДАР

ДОБРОСАВ
УСКОКОВИЋ
ДОША

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2018.
Увек ћеш живети у нашим топлим сећањима и драгим
успоменама.
Твоји најмилији

1955–2017.
С љубављу и
поштовањем сестра
СЛАВИЦА с породицом

(59/257358)

(98/257440)

ИЛИЈЕ
РОМЧЕВА

МИЛЕВА
ПАВКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат МИЛЕ
с породицом

Успомену на њу чуваћемо у нашим срцима.
Њена породица

(116/257493)

(64/257349)

Петак, 30. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ
У четвртак, 29. марта 2018. навршава се пет година туге и бола за
вољеном баком, мајком, супругом и пријатељем

31

У суботу, 31. марта навршиће се четрдесет најтужнијих дана откако није с нама
наш драги

МОМИР ПАВЛОВИЋ

ЉИЉАНОМ БЕКЕР
1955–2013.

3. априла 2018. навршава се тужна година

Помен ће се одржати на Старом православном гробљу, у 12 сати.

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица, родбина и пријатељи

С великом тугом: супруга ЈЕЛЕНА, ћерка
ИВАНА и син ВЛАДИМИР с породицама

(28/257257)

(20/257234)

Прошло је седамнаест
година од смрти нашег
драгог

IN MEMORIAM

СЕГЕДИНЧЕВ

АЛЕКСАНДАР КОПЧОК
ШАНДОР
Живот је тренутак, а сећање вечност. Бол
није у речима и сузама, већ у мом срцу у
коме ћеш заувек живети.

МИОДРАГ

СРЂАН СЕГЕДИНЧЕВ
2017–2018.

СРЂАН

Супруга ИЦА

У суботу, 31. марта, даваћемо помен, у 11 сати,
на Старом православном гробљу.
Њихови најмилији

Лепе успомене не бледе.
Био си моја љубав, сигурност и срећа, а сада те
нема. Заувек ћеш живети у мојим мислима и срцу.
Бескрајно ми недостајеш.
Твоја ГАГА

(7/257214)

(25/257246)

1931–1988.

1960–2017.

(21/257239)

ДУШАНА
КНЕЖЕВИЋА
СЕЋАЊЕ
Успомену на њега
чувају његови
најмилији

БЛАЖЕК

(26/257251)

Драгом унуку

Петнаест година није с нама наш вољени

ВАЛЕРИЈА

ВЛАДИСЛАВ

2. IV 2008 – 2018.

СРЂАН СЕГЕДИНЧЕВ
Оставио си нам вечну тугу и лепа сећања.
Никад те нећемо заборавити.
Ташта ВЕРА и таст БРАТИВОЈ

АЛЕКСАНДАР ШКОРО
1967–2003.

Мајка, отац и брат
(35/257288)

1. априла 2018, у 11 сати,
на гробљу у Старчеву,
дајемо годишњи помен
нашој

Прође и друга година бола
28. III 2016 – 28. III 2018.

(75/257379)

ВЛАДИ

(24/257246)

Заувек у нашим срцима.

29. V 1985 – 2018.

Чувамо успомену на вас и волимо љубављу коју
сте нам оставили.
Кћерке МИЛИЦА и БРАНИСЛАВА

У мојим си мислима и
души.
Вечно ожалошћен деда
МОМИР

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАРОВ

(13/257225)

Седамнаест година је прошло откако ниси с нама, али си у нашим срцима

Драги

РАТКИ
СТАНКОВИЋ
1942–2017.

ВУКОСАВА МАРЧЕТИЋ
3. IV 2001 – 3. IV 2018.
Вољени се не заборавља, време не може избрисати бол, тугу и сећање на тебе.
Твоји најмилији
(51/257322)

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

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ
Време пролази, не лечи
бол...
Недостајеш нам да живимо живот са тобом, да се
радујемо заједно.

Супруг ДУШАН,
син НЕНАД и ћерка
ЉИЉАНА

Воле те твоји: ДРАГА,
ЛУКА, МЛАДЕН,
МИЛИЦА, СТРАХИЊА
и МИЛОРАД

(6/257210)

(14/257225)

ДОМНИКА

ВЛАДО

ЛАЗАР

4. IV 2008 – 2018.
22. VI 2012 – 2018.
Већ десет година наша драга мама, а шест година наш драги тата нису са нама, али јесу и увек
ће бити у нашим срцима.
Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА с породицама
(18/1257234)

Заувек у нашим мислима.
Тета ДРАГИЦА, теча
ВЛАДА и браћа
НИКОЛА и УГЉЕША

30. марта 2018. навршавају се четири године откада није с нама наша

31. марта навршава се
година како није с нама

(12/257224)

Четрдесетодневни помен нашем драгом

ВИДА
СТАНКОВИЋ
БРАНКА КАРБУНАР
1939–2010.

МИЛАН ЕГЕЉА

МИЛЕТУ

Само је време прошло а туга и успомене остају заувек.
Сестра МИРА с породицом
(78/257385)

од породице СКАНДОСКИ
(87(257400)

ПЕТАР
АТАНАЦКОВ
6. VII 1965 – 31. III 2017.

31. III 2006 – 31. III 2018.
Много нам недостајеш.
Твоји: ДАНИЛО и ЂУЂА

Вечна успомена, љубав
и туга. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

Супруга ОЛИВЕРА
и синови МИЛАН
и МИЛОШ

(4/257202)

(32/257723)

(3/257187)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . .2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . .065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба 318-958
Комунална полиција . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948;
СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
17. фебруара: Милу – Александра Стојковић и Милан Томић, Силвану – Снежана Алимпић
и Немања Марковић; 23. фебруара: Анастасију – Ана и Мирослав Срдић; 28. фебруара:
Клару – Ивана и Дејан Спасић; 2. марта: Саманту – Биљана Стојков; 3. марта: Монику –
Моника Талпаи и Золтан Стефановић, Наталију – Моника и Мариус Лотреан; 4. марта: Мину – Снежана и Иван Стојковић, Хелену – Лаура и Жолд Солноки; 5. марта: Теодору – Сузана Јованов и Борислав Бањаш, Анђелу – Јелена Ушјак и Душан Стојков; 6. марта: Наталију
– Ивана Лазаревић и Јован Валканов; 7. марта: Данијелу – Јелена и Данијел Цветановски;
8. марта: Машу – Маја Шкорић Мрђан и Слободан Мрђан; 11. марта: Анђелу – Марија Кресовић и Урош Игњатов, Лорену – Јасмина и Александар Мунћан; 14. марта: Ксенију – Марина и Далибор Шарац, Сену – Драгана и Марко Попадић; 15. марта: Митру – Драгана и Лучиан Вину, Теодору – Тијана Тошић и Миљан Вермешан; 16. марта: Исидору – Вјера и Мартин Светлик, Николину – Јелица и Драган Јованов.

Добили сина
13. фебруара: Бојана – Бојана Пау; 25. фебруара: Душана – Магдалена Кеверишан и Бранислав Чича; 3. марта: Стефана – Данијела и Јован Јовановић; 5. марта: Уроша – Драгана
Стаменић и Саша Битевић, Константина – Дејана и Никола Добрић, Васју – Нада и Владимир
Ећимовић; 6. марта: Фабијана – Весна Кира; 7. марта: Слободана – Рамона и Лука Матовић,
Стефана – Ксенија и Душан Пердух, Алека – Сандра Глигорић и Златко Аломеровић; 8. марта: Матеја – Олгица и Далибор Бањаш, Антонија – Делвина и Томислав Јефтић, Петра – Марија и Младен Николовски, Максимилиана – Маја Лепедат и Ивица Бањаш; 9. марта: Уроша
– Светлана и Јанко Станковић; 11. марта: Михаила – Марија и Чедомир Иванковић, Уроша –
Марија и Горан Стефановић, Луку – Јелена Јејна и Драган Стевић; 12. марта: Павла – Анита
и Ненад Ненадић, Павла – Андријана и Слободан Ристић, Михајла – Марија Томашев и Драгиша Милић; 13. марта: Андрију – Гордана и Звонко Лазаров, Душана – Биљана Ђукић и Милан Тошић; 14. марта: Сашу – Миљана и Драган Тођеров, Душана – Драгана Јелача Новаков
и Михајло Новаков, Николу – Милена и Иван Ђурић, Теодора – Снежана и Златко Хавиар, Милоша – Бранислава Јанковић и Стојан Јовановић; 15. марта: Тадију – Кристина и Марко Жебељан, Алексу – Јелена и Игор Николић, Огњена – Бојана Каленић Гаврилов и Ђока Гаврилов; 16. марта: Душана – Марија и Предраг Васиљевски, Дарија – Андријана Липтаи и Јован
Новаков; 17. марта: Сергеја – Јована Стојковић и Игор Крстић.

Не разумете баш најбоље партнерове намере, али потрудите се
да избегнете сукобе. Промените
тактику у раду с колегама. Биће
неколико занимљивих пословних
понуда и могућности за лично
напредовање и успех.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Делујете самоуверено, органи-

Осећате малу празнину у свом

зовано и ефикасно, па на људе
око себе остављате веома јак
утисак. Мањи стомачни проблеми појачаће вашу нервозу, па ће
трпети породица или партнер.
Тренутно сте у љубавном заносу.

стваралачком заносу. Уморни
сте од доказивања оног очигледног. Поштујте рокове и пустите
друге да се боре и доказују. Пружите партнеру прилику да вам
покаже да је на вашој страни.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Максимално се потрудите да
не изазивате сукобе са сарадницима, јер ће се неке ствари
решити саме од себе. Не будите
сујетни. Тренутни занос може
врло лоше да се одрази на ваш
породични живот. Опрезно.

Не губите снагу и време на беспотребна убеђивања. Направите
план рада, али и нерада. Успорите, одморите се. Никако не улазите у новчана улагања. Много
лепих заједничких тренутака и
изненађења.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Направите листу приоритета,

10. марта: Милица Тијанић и Стеван Дмитровић, Јелена Стевановић и Жарко Покрајац, Слободанка
Карличић и Милован Полимац; 15. марта: Магдалена Кеверишан и Бранислав Чича, Горица Поповић и Миодраг Брајић, Сузана Ђерфи и Владан Николић; 17. марта: Милена Радовановић и Јован
Влајић, Јована Лазић и Србислав Богдановић; 18. марта: Виолета Цветковић и Милан Стојановић.

добро анализирајте своје пословне и финансијске могућности.
Ако сумњате у нешто, направите
тест и све ће се разјаснити. Не
мучите партнера својим ћутањем. Разговор је лек за све.

УМРЛИ
7. марта: Петер Боршош (1947); 8. марта: Росена Спасић (1924), Миљка Адамов (1952), Петар
Барбу (1946); 9. марта: Иван Илиевски (1942), Даница Павловић (1932), Јаворка Милосављевић
(1937), Ката Мојсиловић (1943); 10. марта: Вида Гашић (1934), Гаврило Богосављев (1937), Ђурица Миљков (1946), Надежда Одаџић (1945), Ева Загорац (1942), Милан Богић (1947), Славна
Балан (1943), Милан Јованчић (1959); 11. марта: Слободанка Кнежевић (1959), Властимир Смиљанић (1930), Јожеф Варга (1948), Јано Хуђец (1932), Марија Барна (1936), Стојанка Штековић
(1944); 12. марта: Горан Станков (1969); 13. марта: Љиљана Војнов (1934), Катица Годошев
(1925), Мирко Зрилић (1956); 14. марта: Нада Угран (1949), Драга Трајковић (1934), Драгица Ницуловић (1930), Миле Ђорђев (1952); 15. марта: Љубица Игњатовић (1954), Тодор Чотра (1937);
16. марта: Горица Цветковић (1957), Симо Ћорић (1935), Милован Дурмишевић (1950), Миљана
Јовановски (1994); 17. марта: Радмила Ђурђевић (1927), Елена Беговић (1926), Бехрам Макреши
(1949), Милић Мартиновић (1948); 18. марта: Иванка Попов (1943), Гроздимир Миливојевић
(1937), Нада Вуков (1937), Зорка Бојковић (1953), Катарина Дамњановић (1966), Предраг Станисавски (1976); 19. марта: Петар Недељков (1961), Лазар Шурјанац (1955); 20. марта: Стеван Гајан (1938), Златко Ћосић (1965), Живко Ђорђевић (1955); 21. марта: Мојсе Кокора (1959), Љупко
Малиновић (1937), Каменко Рашајски (1936), Надежда Радованчев (1941), Петра Залокар (1955).

Симбол
сребра

Симбол
радијума

Издавачко
предузеће
(скр.)

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

личитих профила. Не брините,
све иде како сте замислили, али
не одбијајте понуђену помоћ. У
љубави сте помало несигурни.
Преузмите иницијативу и улепшајте свој живот.

Окружују вас људи који у много чему не могу да вас прате.
Употребите свој дар за дипломатију и избећи ћете сукобе. Неко
је заголицао вашу машту, али
нека остане само на томе да не
бисте изгубили оно што стварно
вреди.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Потрудите се да обезбедите
потребну подршку сарадника и
надређених пре него што кренете
у акцију. Не улазите у кредите.
Мања љубавна стагнација је
само последица умора. Успорите
са захтевима.

(19. 2 – 20. 3)
Некако вам недостаје снага да
се суочите с финансијским проблемима. Сарађујте с људима
који ће вам дати праве информације. Срећа је на вашој страни,
па вам следи неки новчани добитак. Стабилан љубавни период.

КОКТЕЛ
Основни
(скр.)

Македонско
мушко име

Гутљај
воде

Хидроцентрала
на Лиму

Прастановник
Потисја

Притока
Саве у
Словенији

СУДОКУ
Пуштати
новац у
оптицај

7

Гравни град
Израела

9

3
1

Божанско
пиће (мн.)
Чилеански
диктатор

3
Аустралијска
тенисерка
(Никол)
Ситан (песн.)

6
Предлог уз
локатив
Инспекција
прихода (скр.)

Ислам. стаМуслиманрешинство
Птица
Дрвенаста
ско женско
биљка
грабљивица Равница у
име, Разија
Ј. Америци
Име певача
Монтана
Млечни
производ

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Живци

8

9

2

9

1

4

4
6

4

3

6
7

2
Ознака за
тону
Симбол
ванадијума

Чинити
званичним

1

7

6

8

Бања у
Белгији
Показна
заменица

НБА
кошаркаш
(Бобан)

2

2
8

Ознака за
литар
ЊЕГОВО
ИМЕ

5

5

8

3

РЕШЕЊА – Судоку: 671935628, 962487513, 385126947,
253791486, 198364275, 647852391, 519273864, 834619752,
726548139. Скандинавка: Аро, Спасе, гастроном, нектари,
ип, л, Прат, ријасет, о, Ердељановић, Ив, Марјановић, Спа,
озваничавати, т, Лао, Отен, нерви.

БИО ЧЛАН Минерал
СРПСКЕ
пронађен у
КРАЉЕВСКЕ
Ирану
АКАДЕМИЈЕ

Лав
Много контаката с људима раз-

Гурман,
сладокусац

Град у
Француској

Не верујте превише туђим обећањима. Ослоните се искључиво
на себе. У успону сте и на
пословном и на љубавном пољу.
Не компликујте живот беспотребним сумњама и питањима.

пажљиво бирајте шта ћете рећи и
како. Склони сте честим променама расположења, а ствари на
емотивном пољу баш и не иду
како сте замислили. Слушајте
свој инстинкт.

Ваздушна
бања у
Пиринејима

Етничка
група у
Индокини

(23. 9 – 22. 10)

Радите на својој концентрацији,

РОЂЕН У
ПАНЧЕВУ
1874.

Једна
тонска
лествица

Вага

(21. 3 – 20. 4)

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ

ЧУВЕНИ
СРПСКИ
ЕТНОЛОГ

Ован
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ПАНЧЕВАЦ ДАЛИБОР ТАНЕВ ПОСТИГАО ВЕЛИКИ УСПЕХ У ПРЕПАРАЦИЈИ РИБЕ

БАНДАР „УЛОВИО” СВЕТСКУ ЕЛИТУ У САЛЦБУРГУ
Један занат, код нас малтене у
повоју, све више узима маха.
Мада, пре би се рекло да је у
пита њу нека врста ликов не
умет но сти, која нео до љи во
наликује хиперреализму.
Реч је о таксидермији или
пре па ра ци ји риба и дру гих
животиња, углавном трофеја
из лова и риболова.
Игром случаја у нашем граду живи један од најталентованијих представника тог умећа, а име му је Далибор Танев.
Он већ десетак година ствара
изузетне креације препарираних риба које делују као да су
живе.
За такав труд недав но је
награђен другим местом на
Европском првенству таксидермиста у аустријском граду Салцбургу.
Међу више од сто европских
препаратора рибе тридесетшестогодишњи Панчевац Далибор Танев постигао je изузетнo
респектабилан резултат – нашао
се у групи оних који су заузели
одлично друго место са својом
креацијом бандара у подводном амбијенту, а од сто поена
освојио је осамдесет.
– Недостајало ми је још десет
за прво место. На ситне фалинке, тешко видљиве голим оком,
касније ми је указао и један од

сто гра ма. С вре ме ном сам
почео да радим финесе попут
рефлексије у очима, а ускоро
су људи кренули да ми доносе
све и свашта. Тако сада смуђ
од десет килограма стоји на
зиду тамишког сплава „С”; било
је и поточних пастрмки, великих штука, амура од 18 кила и
сома од два метра, па чак и
пирана – набраја Танев.
Сама израда иде отприлике
овако: Далибор најпре слика и
мери рибу, па је посебним ножевима што пажљивије одере, да
не спадне крљушт. Затим прави полиуретански модел, након
чега следи одмашћивање и
сушење, које за примерак од
десетак килограма траје око две
недеље. Потом иде израда пераја од флексибилног материјала, па фарбање, лакирање и стасудија, што ћу у будућем раду
сигурно отклонити. У сваком
случају, ово је мој највећи успех
за шест годи на озбиљ ни јег
бављења препарирањем и улазница у друштво професионалаца. То значи да након овога
могу да учествујем и на светском првенству за мастер категорију, што је сам врх, а на том
нивоу деле се и озбиљне новчане награде – почиње причу
Далибор.

Далибор у радионици

За поменути рад којим се
представио у Аустрији утрошио је осам месеци. Примера
ради, само очи на тој риби
исцртавао је недељу дана, због
чега му је често дрхтала рука.
– Након свих тих напрезања, која захтевају изузетну концентрацију, успех веома прија. Судија ми је посебно одао
признање за то што сам нашао
праву комбинацију боја препарата. Иначе, поред великог труда, тај наступ у европској елити при лич но је коштао и
финансијски – од скупих боја
до пута на север Аустрије и
смештаја, а једино ми је помогла моја фирма, „Уради сам”,
с двадесет хиљада динара, колико сам и тражио. Ипак, на крају се исплатило све што сам
радио у последњих шест година – каже овај таксидермиста.
Али не треба превише да
чуди што је Далибор постигао
поменути успех, ако се зна да
је одмалена заљубљеник у риболов, реке и све што то подра-

зумева. Као рођени Старчевац,
малтене је од рођења на Наделу, а та речица је тада, крајем
осамдесетих година, била препуна разноврсне рибе, попут
вели ких шара на, бабу шки,
лињака... Тако се пре нешто
мање од деценије заинтересовао за могућност да неке уловљене рибе препарира.
– Таксидермију сам почео
озбиљније да истражујем 2009.
године по америчким сајтовима и наилазио сам на рибе које
изгледају као да су живе. Тамо
је то озбиљ но зани ма ње, а
цифре су астрономске – иду и
до више милиона долара. Прва
урађена риба била је штука,
која ми се за седам дана усмрдела, а друга – смуђ. Он ми
данас стоји на зиду, како би
служио да сагледам колико сам
напредовао. Убрзо сам ступио
у контакт са извесним препаратором Казом из Хрватске,
чије су ми сугестије од велике
користи, да би ми озбиљнији
успех донео бандар од седам-

стим и флуо-боје. Од оригинала остану кожа и зуби, а с друге стране, никако се не оставља ждрело, које копирам, као
и такође превише масна пераја. Једноставно, трудим се да
моји радови буду што сличнији оригиналу – ако је та риба
имала искрзана пераја, тако
мора да изгледа и препарат.
Битно је и да модел има природан положај. Све у свему,
никад ми се није догодило да
ми неко врати оно што сам урадио – наводи носилац европског признања.
На крају овај мајстор таксидермије осмишљава аутентичну сцену, попут оне са шампионским бандаром у подводном
амбијенту: на дну је стари блинкер „упецан” у Дубовцу; из њега
као да изниче дрво манга, испод

Препарирана риба за друго место у Европи
вљање на постоље. Примера
ради, за примерак од поменутих десетак килограма потребно му је најмање пет дана ефективног рада од по осам сати.
– Очи морам да правим од
ПВЦ пластике, јер су праве јако
масне и скло не про па да њу.
Микро по кре ти ма пажљи во
исцртавам зеницу, за шта кори-

чијег корена вири пијавица, на
коју пикира изгладнели бандар. Овај водени предатор једним оком гледа ка плену, док
другим опрезно мотри на зарђалу машиницу.
И све то до танчина може да
се догоди у природи, што је
мајсторски, на светском нивоу,
дочарао наш уметник...

ШИРОКА ПОНУДА НА УСКРШЊЕМ БАЗАРУ У „ЗМАЈЕВОЈ ШКОЛИ”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Од мажења пилета до зекиних фотки

Не купуј – удоми!

Након успешног новогодишњег
базара ученици „Змајеве школе”, заједно са својим наставницима и другим запосленима, одлучили су да организују
још један у суботу, 24. марта,
уочи долазећег највећег хришћанског празника.
Пре ма речи ма учи те љи це
Јелене Вукадиновић, замисао
је да деца својеручно направе
ствари које ће касније користити код куће.
– Поред тога, на ускршњем
базару ученици од првог до осмог
разреда могли су да изнесу све
што су урадили на часовима
ликовног. Циљ је да осете продукте свог рада и тако што ће
продајом зарадити неки новац, а
свако одељење одлучиће шта ће
с њим. Без дилеме, деци се све
ово веома допало: од заједничког стварања и реализације кре-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ативних идеја до окупљања и дружења – истакла је учитељица.
А у сали „Змај Јовине” тог
дана општи шарениш на тезгама, пријатaн жагор и мноштво

насмејаних, али „умудрених”
лица која су се латила озбиљног трговачког посла.
Рецимо, Кристина из I3 украсила је јаја, а њена другарица

Ивана направила слатке зеке.
И обе су добро продавале.
Баш као и Милица, Нађа,
Евгенија и Дуња из одељења
VII3, које су свака понаособ
осликавале јаја, док су корпице израђивале у садејству с другарима.
Њихови вршњаци из одељења VII2 Ана, Мар та, Срна,
Никола, Јелена и други, поред

осталог, правили су фигурице
од глине, затим мафине и друге колачиће, а осмислили су и
оригиналну понуду под називом „минут с пилетом”, па су
заинтересовани могли за тричавих 30 динара да уживају
читавих шездесет секунди у
мажењу преслатког кокиног
младунца. Кажу да су одлично
пазарили, али још нису донели одлуку да ли ће „новац поделити или дати директору за
фарбање учионица”.
По довитљивости нису заоста ја ли ни нешто мла ђи –
Александар, Јелена, Симона,
Софија, Мила, Винко Димитрије и Никола из одељења
VI1. Свако од њих направио
је нешто конкретно, а и они
су имали свог зеца „из рукава”. Он им је био маскота, али
и, као прави профи манeкен,
позирање „наплаћивао” десет
динара по фотки.
Иако је „пало” и понеко ценкање, купци су били широке
руке, јер шта је новац наспрам
дечје среће.

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.

Кевица
Ову лепу бркату градску фацу
неко је пре више месеци избацио
на улицу, где је успевала да преживи захваљујући хуманим суграђанима. Они су је хранили и привремено збринули током хладних зимских дана.
Кевица има око две године, стерилисана је и вакцинисана,
а научена је на лепо понашање у стану, као и на поводац.
Нежна је, послушна и воли да се мази, притом се одлично
слаже с другим псима и мачкама, а децу обожава.
Све друге информације могу се добити на телефон 062/80087-88.

Чупавци
На ободу села надомак Панчева
неко је, по старом и окрутном обичају за сваку осуду, оставио скотну
кују да се сама сналази.
Она се оштенила након неколико дана и, уз помоћ баке која живи
у оближњој кући и племенитих
пријатеља животиња из града, успела је да одгаји петоро малишана.
Двомесечни чупавци сада хитно траже дом, јер су на улици веома угрожени од бахатих и злонамерних људи, који им
не желе ништа добро.
Контакт-телефон је 064/861-22-29.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЏК-а ДИНАМО

ТРОФЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА

АНДРЕА НИЖЕ ИПОНЕ
Надметали се борци
из четири државе

Одлична организација
такмичења

Европски џудо-куп у конкуренцији јуниорки и јуниора
одржан је прошлог викенда
у Сарајеву. На том престижном такмичењу у главном
граду Босне и Херцеговине
наступили су млади борци из
шеснаест земаља, међу којима је била и наша суграђанка
Андреа Стојадинов.
Она је и овог пута потврдила класу и велики таленат.
У категорији до 48 кг освојила је најсјајније одличје, али
и нове бодове за светску ранг-листу.

Андреа у првом колу није
имала противника, а у другој
рунди је савладала ривалку
из Пољске Паулину Салах.
Наша млада суграђанка је у
трећем колу била боља од
Канађанке Вирџиније Немет,
а потом је у великом финалу
тријумфовала и над Италијанком Софијом Петито.
Свакако треба напоменути
да је Андреа Стојадинов све
мечеве решила ипоном, што
додатно потврђује њену супериорност на овом међународном такмичењу.

Једанаести међународни турнир у џуду под називом „Трофеј града Панчева”, који организује ЏК Динамо, одржан је у
суботу, 24. марта, у Хали спортова на Стрелишту. Надметали
су се борци до 11, 13 и 15 година, а због новог система такмичења организатор је морао
да одустане од спровођења и
екипног надметања, по ком је
иначе ЏК Динамо био препознатљив на овим просторима.
Учествовала су 274 такмичара – 192 у мушкој и 82 у
женској конкуренцији, који су
дошли из 33 клуба из четири
државе: БиХ, Хрватске, Руму-

ДВА СРЕ БРА И ТРИ БРОН ЗЕ
Запажен успех на прошлонедељном турниру у нашем граду имали су и такмичари ЏК-а
Панчево.
Нина Албијанић и Лазар
Ваневски освојили су сребрне
медаље, а бронзаним одличјима су се окитили Снежана
Самарџић, Вук Вељковић и
Милош Мандарић.

ОДЛИЧНИ ШКОЛАРЦИ

У Кикинди је прошлог викенда
одржано Школско првенство
Србије у џуду, на ком је учествовало 506 дечака и 329 девојчица из преко 250 основних и
средњих школа широм наше
земље. У тако јакој конкуренцији запажене резултате остварили су и наши суграђани.
Златне медаље су освојили: Матеја Стојановски (ОШ
„Гоце Делчев”, Јабука), Голуб
и Наталија Стригић (ОШ „Вук
Караџић”, Старчево), Алекса
Ђуровић (ОШ „Свети Сава”)
и Андријана Кртенић (ОШ
„Исидора Секулић”). Сребрним одличјима су се окитили: Ива на Кола рић (ОШ
„Мирослав Антић”), Катарина Бјелчевић (ОШ „Жарко
Зрењанин”, Качарево), Микаи на Јова но вић (ОШ „Вук

Караџић”, Старчево), Никола Мирковић (ОШ „Ђура Јакшић”), Александар Лупулов
(ОШ „Васа Жив ко вић”),
Милица Секуловић (ОШ „Стевица Јовановић”), Владимир
Бог да нов ски (ОШ „Све ти
Сава”), Матеја Зубовић (ОШ
„Мирослав Антић”), Немања
Нишић (ОШ „Свети Сава”),
Николина Тошић (ОШ „Жарко Зрењанин”), Анђела Радуловић (Гимназија „Урош Предић”), Анђе ла Ран ђе ло вић
(СШ „Стевица Јовановић”) и
Лазар Албијанић (ЕТШ „Паја
Маргановић”). Бронзе су зарадили Никола Достић (ЕТШ
„Никола Тесла”) и Никола
Раданов (ОШ „Свети Сава”).
Овом такмичењу је присуствовао и европски шампион
Луис Корвал из Француске.

ОДЛИЧЈА СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА
Како је кренула нова
такмичарска сезона у
џуду, тако се ЏК „Академија Јочић” из Старчева полако, а сходно
финансијској ситуацији, укључује у такмичења.
На турниру у Србобрану Петар Стојић и
Дуња Јочић освајањем златне односно
сребрне медаље још једном
су показали велики потенцијал. Ања Стојић и Предраг
Кацијан заслужили су бронзане медаље у надметању старијих пионира.
Запажен успех „академци”
су остварили и на турниру у
Зрењанину, где су Дуња Јочић
и Михајло Ристов освојили

Стране припремио

Александар
Живковић

бронзана одличја. Иако се
одлично борио, без трофеја
је остао Филип Спасић.
Треба напоменути да се преко двадесет чланова ЏК-а „Академија Јочић” надметало и на
школским првенствима јужног
Баната и Војводине, као и да
су на Првенству Србије прошлог викенда учествовали: Богдан Матић, Наталија и Голуб
Стригић, Немања Јовић и
Микаина Јовановић.
Наталија и Голуб Стригић
освојили су најсјајнија одличја, док се Микаина Јовановић окитила вицешампионском титулом.

24 медаље – осам златних, осам
сребрних и осам бронзаних.
У групи џудиста до једанаест
година највредније трофеје су

није и Србије. Турнир је отворио градоначелник Панчева
Саша Павлов, а присутни су
били и представници Спортског савеза Панчева – председник Слободан Битевић и генерални секретар Дејан Перић.
Џудо клуб Динамо освојио је
прво место у укупном пласману,
испред зрењанинског Пролетера
и београдске Црвене звезде. Наши
млади суграђани освојили су чак

заслужили Матеја Стојановски,
Никола Раданов и Милена Секуловић. Сребром су се окитили
Никола Долинга, Бојана Коларић, Ана Секулић и Урош Ђуришић, а бронзе су заслужили
Филип Ћирић, Никола Митић
и Стефан Рабреновић.
Одлични су били и борци који
су се надметали у конкуренцији до тринаест година. Златне
медаље су освојили: Никола

Мирковић, Милица Секуловић,
Алекса Ђуровић и Милош Стојановић. Сребрна одличја су
припала Филипу Максимовићу и Ђорђу Јакимовском, а бронзана су заслужили Марија Стојановски, Матеја Зубо вић и
Павле Милутиновић.
Много узбуђења, неизвесности, али и одличних борби бројни посетиоци могли су да виде
и у надметању петнаестогодишњака, где је конкуренција била
изванредна.

Златну медаљу је освојио Владимир Богдановски, сребром
су се окитили Јелена Стојановски и Филип Француз, а бронза на одлич ја заслу жи ли су
Михајло Слијепчевић и Урош
Ћућа.
Као и сваке године, турнир
је про те као у лепој, пра вој
спортској атмосфери, а на крају су се сви учесници пријатељски растали уз једну жељу
– да се и догодине виде на
истом месту.

КАЧА РЕВ ЦИ МА ДЕВЕТ ОДЛИЧ ЈА
Чланови ЏК-а Јединство из
Качарева освојили су девет
одличја на „Трофеју града
Панчева”.
Златне медаље су зарадили Андријана Кртенић и
Михајло Анђеловић. Сребром
су се окитили Марко Шарац,
Марта Пешић и Марија Пеневски, а бронзе су заслужили:
Јана Пејновић, Огњен Јаћимовски, Ана Великовски и
Александра Димитровски.

УСПЕХ МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА „БРЗОГ ВОЗА”

СУПЕР КЛИНЦИ „ОСВОЈИЛИ” САРАЈЕВО
Иако прошлог викенда због
лошег времена и великог снежног покривача није било фудбал ских утак ми ца у нашим
лигама, ФК Динамо 1945 има
много разлога за задовољство
и понос. Наиме, две селекције
популарног „брзог воза” – пионири и омладинци – учествовале су прошлог викенда на
великом међународном турниру у Сарајеву, где су постигле
одличне резултате. Омладинци су освојили шампионски
пехар, а пионири су заузели
треће место.
Омла дин це Дина ма 1945
предводио је тренер Кристијан Стојанов. Они су у првој
утакмици савладали домаћи
Железничар са 2:1, а голове за
наш тим постигли су Младеновић и Јавор. Наши суграђани су у другом мечу изгубили
од НК-а Дубрава с 1:0, да би у
трећој утакмици у групној фази
такмичења победили НК Камен
са 2:1, захваљујући головима
које су пости гли Зул фић и
Јавор. У великом финалу омладинци Динама 1945 савладали су Вележ из Мостара са 2:0,

а голове су постигли Ирфан
Зулфић и Вук Живаљевић.
Поред победничког пехара,
Панчевцима су припала и појединачна признања. Ирфан Зул-

пости гао је Лука Радо вић.
Потом је пред раз и гра ним
„брзим возићем” оружје положила и Олимпија, коју је Динамо 1945 добио са 2:0, а голове

фић био је најефикаснији стрелац, а за најбољег голмана изабран је Урош Андрејић.
Пио нир ски тим Дина ма
1945, који је предводио тренер
Горан Амановић, у групној фази
турнира за ривале је имао Неум,
Олимпију из Осијека и загребачку Утрину.
Мали Панчевци су у првом
мечу играли нерешено 1:1 против Неума, а гол за наш тим

су постигли Чевизовић и Радовић. У трећем сусрету момци
тренера Амановића савладали
су с 5:0 НК Утрину из Загреба,
а стрелци су били Радовић (три
пута), Илић и Радисављевић.
У четвртфиналу су панчевачки пионири победили НК
Благај из Мостара са 2:0, захваљујући головима Луке Радовића и Војина Радисављевића, па
су се с максималним учинком

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОРК НЕ ДА ТРОН
Рукометаши ОРК Панчева су
у 18. колу Друге лиге „Север”
на свом терену убедљиво савладали Потисје из Аде са 40:26 и
тако задржали лидерско место
на табели пре најважнијих
искушења која им предстоје.
Момци које предводи тренер Душан Грандов савладали
су госте из Аде без великих

потешкоћа. Сјајни су били голмани Радисављевић и Урошев,
који су заједно имали чак 23
одбране, а ефикасношћу су се
истакли Дотлић, са осам, и
Прчуљ, са седам голова.
ОРК Панчево тренутно заузима прво место на табели, са
27 бодова, колико има и другопласирани Раднички из

Шида, али са слабијом гол-разликом. Наредног викенда Панчевци гостују у Српској Црњи,
где ће одмерити снагу са екипом Војводе Степе, која се тренутно налази на шестом месту,
са само три бода мање од водећег двојца. Биће то уједно и
дерби 19. кола Друге лиге група „Север”.

пласирали у полуфинале. Меч
против Сарајева је у регуларном делу окончан без победника – 1:1, а гол за тим из
нашег града постигао је Стефан Симоновић. Ипак, после
изво ђе ња једа на е сте ра ца у
финале се пласирало Сарајево. У утакмици за треће место
Панчевци су победили Неум
са 2:0, а голове су постигли
Симоновић и Радовић.
Сјајни Лука Радовић на крају је добио признање намењено најефикаснијем стрелцу на
турниру.
– Желим да захвалим Сенаду Рамљаку на указаном гостопримству, на сјајном дружењу,
а посебно на доприносу да наш
клуб добије нове симпатизере
у Сарајеву. Честитам нашим
момцима на оствареним резултатима. Мислим да смо на најбољи начин представили клуб
и још једном показали да наша
школа има одличне тренере и
играче и да за будућност не
треба да бринемо – рекао је
Зоран Нешковић, координатор
рада с млађим селекцијама у
ФК-у Динамо 1945.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ТУРНИР „МЛАДОСТ 2018”

ВЕСТ ПО ВЕСТ

међу јуниорима до двадесет
година и освојио нових десет
рејтинг поена, а у укупном пласману завршио као четврти,
одмах иза двојице наших велемајстора, чланова репрезентације и госта из Бразила.
Наш три на е сто го ди шњи
сугра ђа нин наста вио је да
постиже успехе и у шаховској
ком по зи ци ји. Побе дом на
међународном сениорском турниру у компоновању шаховских проблема на руском сајту „Супер проблем” заслужио
је да постане судија наредног
тематског турнира, као најмлађи у историји проблемског
шаха. Предложио је оригиналну двопотезну тему – четири
црне фигу ре поста вље не у
облику звезде или крста, иду
ка истом пољу у варијантама
решења. Уз примере које је
саставио, теми је дао духовит
назив „Црна рупа”. Одзив је
био сјајан: на турнир је стигло
укупно 58 радова од тридесет
два аутора из петнаест земаља, међу који ма су били и
носиоци велемајсторских титула. После више од два месеца
напорног рада млади Серафимовић је пре неколико дана
објавио пресуду.
Међу бољим познаваоцима
проблемског шаха влада мишљење да је двоструки јуниорски
првак света у шаховској композицији успешно положио још
један тежак испит.

САЊА НАЈБРЖА
Прво коло Крос лиге Србије,
под називом „Меморијал Фрањо Михалић”, одржано је прошлог викенда у Београду. У веома

јакој кон ку рен ци ји запа жен
успех остварио је и АК Тамиш.
Сања Марић је у конкуренци ји пио нир ки, иако мла ђа
годину дана од својих ривалки, у трци на 1.000 метара освојила најсјајније одличје. Други
пред став ник АК-а Тамиш,
Матеја Гамбирожа, пети је стигао на циљ у трци атлетских
школа на дистанци од 200 м.
Друго коло Крос лиге биће
на програму наредног викенда
у Сурчину.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СВЕ БИЛО ЈЕ КАРАТЕ

СЈАЈНИ ИЛИЈА
Такмичење у решавању шаховских проблема, у спомен на
Бранка Атанацковића, некадашњег уредника шаховске рубрике у листу „Политика”, одржано је прошле суботе у Земуну.
То је уједно било и друго коло
Лиге решавача шаховских проблема Србије за 2018. годину.
Резултати су бодовани за међуна род ни реј тинг, а поред
наших, наступио је и најбољи
бразилски решавач.
Млади Панчевац Илија Серафимовић поново је заблистао.
Остварио је најбољи резултат
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Овог викенда
Кошарка

Учесници из четири
државе

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: МЛАДОСТ–ТАМИШ

Велики успех наших
суграђана

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Хала спортова на Стрелишту у
недељу, 25. марта, била је резервисана за карате. У панчевачком
„храму спорта” тог дана одржан
је традиционалан, деветнаести
интернационални турнир под
називом „Младост 2018”. Учествовало је тридесет шест клубова из Румуније, БиХ, Словеније
и Србије, па су љубитељи овог
спорта у нашем граду могли да
виде на делу одличне борце из
Београда, Новог Сада, Ваљева,
Сремских Карловаца, Лазарева,
Старе Пазове, Обреновца, Шапца, Аранђеловца, Смедерева, Панчева, Банатског Карловца, Будисаве, Нове Пазове, Алибунара,
Пожаревца, Куле, Кикинде, Крајишника, Темишвара, Орадее,
Добоја, Брода и Мурске Соботе.
Најуспешнији сениор био је
Срђан Јокић из КК-а Младост,

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
Рума: РУ КОШ – ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Врбас: ВРБАС – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Долово: ДОЛОВО–СРЕМ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС
Долово: ДОЛОВО–ЛЕХЕЛ
мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

И КВАН ТИ ТЕТ И КВА ЛИ ТЕТ
Карате клуб Динамо се на прошлонедељном надметању у
Хали спортова представио са 28 бораца, који су освојили
24 медаље.
Највредније трофеје заслужили су: Лазар Николић, Огњен
Радивојев, Милица Гагић, Јелена Милентијевић, Александар Здешић, Антоније Ћулибрк, Боривоје Весин, Дејан
Кркљуш, Миња Несторовић, Никола Ивановић и Урош

Петровачки. Сребром су се окитили: Теодора Гагић, Михајло Димовски, Вишња Тончев, Матеја Степанов и Јана Којчић, а бронзе су зарадили: Мартина Пузић, Јелена Вучковић, Вук Воркапић, Лука Доброта, Максим Седларов, Лука
Степанов, Нађа Николић и Павле Милошев у борбама.
Одлични су били и: Симон Дангубић, Борисав Јевремовић,
Александра Стоилковски и Лука Богданов.

а међу младим такмичарима
нај ви ше се иста као Борис
Душков из Будисаве. Најбољи
клуб на турниру био је Карате
клуб Динамо, са дванаест златних медаља, док је друго место
заузео КК Чукарички из Београда, а треће КК Фронт из Старе Пазове. Каратисти Младости освојили су осамнаест златних медаља, али су по одлуци
организатора, као домаћини
турнира, били ван конкуренције у генералном пласману.
– Веома сам задовољан одзивом клубова, квалитетом каратеа и резултатом наших такмичара. Турнир је протекао у
фер и спортској атмосфери.
Хвала свим нашим пријатељима који су учествовали, а остаје нам да се надамо да ћемо их
на истом месту видети и наредне године. КК Младост захваљује и Градској управи Панчева, као и Спортском савезу, на
подршци при реализацији ове
манифестације од интереса за
наш град – рекао је алфа и
омега КК-а Младост Тихомир
Макитан.

Златне медаље су освојили
следећи панчевачки каратисти:
Срђан Јокић (две – као сениор
и млађи сениор), Дејана Ивано вић, Ана ста си ја Чоло вић,
Миха и ло Пан те лић, Сан дра
Радека, Миљан Варсаковић,
Бојан Кркљуш, тим женских
нада у борбама, Миљана Тодоро вић, Тара Ђур ђе вић, Ана
Тубић, тим мушких нада у борба ма, Дими три је Ема ну ел,
Михаило Пантелић, Лука Станојковић, Теодора Гагић, тим
пионирки у борбама, Софија
Стефановић, Милица Драгичевић, Дејана Ивановић, Сара
Лепедат, Филип Јевтић, Теодора Митровић, Ана Тубић, тим
полетараца у катама, Алекса
Попов, Ђорђе Шушак, Марко
Милутиновић, ката-тим полетарки, Уна Терзић, Маша Јованов, Сара Лепедат, Филип Вујиновић, Боривоје Весин и Тамара Потић.
Каратисти Младости наступи ће наред ног викен да на
Првенству Србије за такмичаре до четрнаест година у Сомбору.

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН
субота, 12 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОЏАЦИ
недеља, 15.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Падина: ДОЛИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА–БАК
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НАПРЕДАК
Панчево: БОРАЦ – ВА 014

Кошарка

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ФИНИШ ПРВОЛИГАШКЕ ТРКЕ
Утакмицама 20. кола, које су
оди гра не про шлог викен да,
првенствена трка за бодове у
Првој лиги за одбојкаше ушла
је у сам финиш. У среду, 28.
марта, када је овај број „Панчевца” већ био закључен, одиграно је и претпоследње, 21.
коло шампионата, а последња
рунда у овој сезони, бар када
је регуларан део првенства у
питању, биће на програму идућег викенда.
Оно што је сасвим јасно, без
обзира на то какви резултати
буду били до краја, јесте да ће
екипа из Ваљева ВА-014, за
коју је ове сезоне наступио и
наш суграђанин Владимир Кнежевић, од јесени играти у суперлигашком друштву. Ваљевци
су били заиста супериорни ове
сезоне, па су до самог финиша
трке имали само један пораз,
и то онај који су им зимус нанели одбојкаши Борца. Управо је
лидер и будући суперлигаш
гостовао у нашем граду у среду, 28. марта, па су поклоници
игре преко мреже из Панчева
и околине имали прилику да
при су ству ју јед ном заи ста
лепом дуелу преко мреже.
Пре окршаја са шампионима Давор Милошевић и његови саиграчи су у 20. колу Прве
лиге на свом терену одмерили
снагу с крушевачким Напрет-

ком. Био је то сусрет у коме је
Борац био апсолутни фаворит
и пре почетка меча, а на крају
су момци које предводи тре-

нер Душан Јовић ту улогу и
оправдали: Борац–Напредак

3:0, по сетовима: 25:23, 25:23
и 25:23.
Сам поглед на коначан исход
довољно говори и о току утак-

мице у панчевачком „храму
спорта”. Одбојкаши Борца има-

3:0
3:0

ли су иницијативу током читавог меча, али су у сваком сету
морали добро да се помуче
како би га освојили. Упорни
Крушевљани су најближи изненађењу били у другом делу
утакмице, када су водили с 5:0
и 7:2. Када су видели да је враг
однео шалу, Бојан Познић и
његови другови заиграли су
онако како то од њих очекују и
њихови навијачи. Додали су
гас, преокренули резултат и на
крају заслужено стигли до убедљивог вођства.
Занимљиво је било и у трећем сету. Гости су се одупирали фавориту колико су могли
и колико им је он то дозвољавао. Ипак, када је било најпотребније, квалитет и искуство
дошли су до изражаја, па је
Борац славио максималну победу од 3:0.
Домаћи тим играо је у саставу: Милан Зиндовић, Ненад
Мадић, Давор Мило ше вић,
Александар Гаврилов, Бојан
Познић, Лазар Петковић, Саша
Рајковић, Јован Ковачић, Бранко Бурић, Немања Милетић,
Никола Крстић и Владимир
Луковић.
У последњем колу шампионата Борац ће наредног викенда гостовати у Смедереву, где
ће одмерити снагу са истоименим домаћим тимом.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ

94:74

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

88:80

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – С. ПАЗОВА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА

95:73
97:67

Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–СИВАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мокрин: ОБИЛИЋ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПОТИСЈЕ

25:25
17:25

13:30
40:26

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се8)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ УПЛОВИО У СУПЕРЛИГУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сјајан успех кошаркаша из
нашег града
Гости из Бановаца без
шанси
Тако се то ради! Бити најбољи онда
када је то најпотребније – у одлучујућој утакмици за пласман у друштво
које ће се борити за титулу шампиона Србије.
У 24. колу Кошаркашке лиге Србије, које било на програму прошлог
викенда, Тамиш је искористио своју
„меч-лопту” за пласман у Суперлигу.
Иако је и гостима из Старих Бановаца победа била преко потребна како
би продужили наду да се и они могу
наћи у друштву најбољих, момци које
предводи тренер Бојан Јовичић нису
им дали шансу да се надају повољном исходу: Тамиш–Дунав 94:74, по
четвртинама 25:21, 27:23, 27:13 и
15:17.
Иако је на самом почетку било неколико пропуштених напада на обе стране, гледаоцима у Хали спортова на
Стрелишту било је јасно да могу очекивати жестоку утакмицу, мушку, борбену до максимума. Улог је био огроман – Суперлига! Цела прва четвртина
протекла је у резултатској клацкалици,
па је ваљда и због тога тренер Тамиша
Бојан Јовичић био јако љут и бесан на
своје играче. Тек у финишу првог периода, захваљујући „тројкама” Митровића и Смиљанића, а потом и сигурним
поенима Кнежевића, Тамиш је успео

СМИ ЉА НИЋ MVP КОЛА
Крилни играч Тамиша Иван Смиљанић најкориснији је играч 24.
кола Кошаркашке лиге Србије.
У победи панчевачког тима над
Дунавом он је уписао 23 поена
(4/4 за један, 5/6 за два и 3/5 за
три поена) и 10 скокова. Индекс
успешности: 37.
да се мало резултатски „одлепи” (25:21).
У другој четвртини тим из нашег
града заиграо је много боље. Серију
погодака отворио је Митровић шутем
с дистанце, а потом је одговорност
преузео најбољи актер утакмице Иван
Смиљанић. Популарни Смиља је решетао кош Дунава из свих позиција, па је
предност домаћих кошаркаша расла
из минута у минут. Разиграо се и Ђорђевић, па је поентирао уз фаул, а потом
је био прецизан и с линије слободних
бацања. Потом је уследила и брза акција Сочанац–Митровић за највећу предност Тамиша, за петнаест поена „вишка
(46:31). Ипак, Дунав је успео некако

Живот се...
Топи се сладолед.
И снег.
Гради се Снешко Белић.
И став.
Живот се гради.
И почиње да се топи чим почне.
Не. Ово последње је погрешно. Живот буја, не топи се.
До увенућа. Живот се гради!

да се „сабере” и да смањи предност
домаћих, па је на одмор отишао с подношљивих осам поена „минуса” (52:44).
Трећу четвртину одлично је „отворио” капитен Младен Витковић, и то
серијом од шест поена, а потом је
Алекса Илкић изнудио неспортски
фаул од гостујућих играча. Прецизан
је био млади плеј Тамиша и с линије
слободних бацања, па су се домаћи
„одлепили” на једанаест поена разлике (62:51). Од тог момента на терену
је играо само један тим – Тамиш.
Гостима није вредео ни тајм-аут, јер
је Илкић убрзо погодио за два поена,
и то уз фаул, па је потом још једном
био прецизан. Бојан Јовичић је у тим
тренуцима играо с ниском поставом,
са два плејмејкера на терену (Илкић и
Сочанац), а гости нису имали баш
никакав одговор на тако „задату тему”.
Тамиш је после треће четвртине водио
са 79:57, па је коначан победник могао
да се наслути и пре последњих десет
минута.
Тако је и било. У четвртој четвртини тренер Јовичић је пружио шансу
и играчима с мањом минутажом, а
најбоље су је искористили Кањевац и
Лангурић, који су „тројкама” допринели убедљивом тријумфу свог тима.
– Лошије смо ушли у меч, али смо
касније играли баш како треба. Заслужено смо победили, па само могу
рећи да ми је част да као капитен
предводим ову сјајну екипу у Суперлиги – рекао је Младен Витковић.

Тамиш је играо у саставу: Александар Илкић (11 поена), Младен Витковић (девет), Иван Смиљанић (23), Стефан Савић (два), Душан Кнежевић
(шест), Немања Ђорђевић (14), Никола Сочанац (девет), Владимир Кањевац (три), Димитрије Раичевић, Стефан Митровић (14), Миљан Раденковић и Данило Лангурић (три поена).
– Честитам момцима на залагању и
великој победи. Трећи пут у последње
четири године успели смо да се пласирамо у Суперлигу и сматрам да је то
велики успех за наш клуб, али и за
град Панчево. Иако смо у првој четвртини имали много проблема, више смо
желели победу у овом сусрету и то је
пресудило – истакао је тренер Тамиша Бојан Јовичић на конференцији за
новинаре одржаној после утакмице.
У 22. колу Прве регионалне лиге
Крис-крос је изгубио у Руми од домаћег Словена са 88:80, по четвртинама
21:24, 29:20, 22:16 и 16:20.
– Словен је сјајан тим, састављен од
много искусних играча. Честитам мојим
момцима на срчаној борби. Имамо проблема с повредама и болестима играча,
али и поред тога играмо добро. Позивам наше навијаче да нам у наредном
колу помогну да дођемо до најбитније
победе у сезони – изјавио је тренер панчевачког тима Милош Степанов.
Утакмицу 23. кола Крис-крос игра у
суботу, 31. марта, у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”, против Футога. Меч
почиње у 18 сати.
А. Живковић

Буди и...
Никога и ништа не заобилази време.
Ово са сигурношћу могу да кажу времешни.
Али, с дозом упитности, и они много млађи.
У моментима доношења одлука време се рачва.
Као стабло дрвета.
Нешто решиш и ту нема назад. Буди свој!
Одлучиш и наслониш се на своје одлуке.
Као столице, једна на другу. И на сто.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ОВОГ ПУТА БЕЗ МЕДАЉА
У Врбасу је прошлог викенда одржано Првенство Војводине за кадете и
млађе јуниоре, а на њему су наступила и три стрелца СД-а „Панчево 1813”,
који су се надметали у гађању из стандардне ваздушне пушке.
Екипа млађих јуниора у саставу
Алекса Ракоњац, Александар Павловић и Стефан Рађеновић пласирала
се на пето место, док је у појединачном надметању Алекса заузео
шесто место, али ће се надметати

на Првенству Србије 15. априла у
Београду.
Такође прошлог викенда, у Уљми,
одржано је последње, осмо коло Лиге
пионира Војводине.
Женска екипа СД-а „Панчево 1813”
заузела је четврто место, а пуцале су Марина Мијатовић, Ива Ракоњац и Теодора
Кондић, која је била пета у појединачној
конкуренцији.У надметању пионира наступио је само Алекса Ракоњац, који је освојио седмо место са 178 кругова.

Одлази...

У коначном пласману Теодора и
Алекса су шести појединачно, екипа
пионирки је четврта, а тим пионира
је такмичење завршио на седмом
месту.

Имаш идеју. У свом си свету.
Јавило ти се да си лекар. Космонаут.
Диско-играч. Глумац. Писац.
Машта ти ради.
Она те ради. А бојиш се да одлази.
Важно је тада не чинити ништа глупо.
Не лези на шине!
Машиновођа је можда у свом свету.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Ћирић,
фудбалер:
– У суботу пре подне
ћу ићи на тренинг, а
по подне ћу се
одмарати и можда
посетити теретану.
Увече ћу изаћи с
другарима.

Маринела
Бољанцу,
гимназијалка:

Александар
Радивојевић,
студент:

– Вероватно ћу се
посветити спремању
пријемног за факултет,
али ћу искористити
време и да се мало
одморим и видим с
пријатељима. Такође,
припремаћу се за
матурску екскурзију.

– Викенд ћу провести
студентски, у спремању
испита.
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