Хероји с линије између
живота и смрти

У Панчево стигло
једанаест трофеја

» страна 8

» страна 35

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 30. МАРТА 2017.
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Хроника
Новац за
канализациону
и водоводну
мрежу
» страна 5

ОД
БАНАТА
ПРЕМА
СРЕМУ...

Култура
Сваки човек има у себи
две стране
» страна 10

Село
Побољшање услова за

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

пружање здравствене
заштите
» страна 11

Хроника
Доктор Александар
Ивица ослобођен

УСПЕХ ВРЕДАН ПАЖЊЕ

ТРОЈЕ ПАНЧЕВАЦА ПОЛОЖИЛО ПРИЈЕМНИ НА КЕМБРИЏУ

оптужби

Уколико добију стипендије,
троје наших суграђана
студираће на једном од
најпрестижнијих
универзитета на свету

» страна 12

Добили позитивне оцене
без обзира на огромну
конкуренцију
Да се млади из Србије по знању и талентима ни по чему не разликују од
вршњака у другим земљама, још једном су доказали Панчевци Даница

Зечевић, Марко Шушњар и Огњен
Тошић, који су завршили Математичку гимназију у Београду.
Они су положили пријемни испит
на Кембриџу, универзитету који спада међу најстарије, најпознатије и
најугледније на свету. Захваљујући
томе пружила им се прилика да студирају у друштву осамнаест хиљада
младића и девојака који су прошли
изузетно строгу селекцију.
Хоће ли у томе успети, зависи од
тога да ли ће им тај универзитет одобрити стипендије од 36.000 фунти. С
обзиром на то да је реч о огромној суми новца и да наша држава не финан-

сира школовање одличних ђака и
младих талената у иностранству, они
су препуштени сами себи и могућности да буду међу малобројнима којима ће универзитет у Кембриџу обезбедити стипендију.
Ишчекивање до маја
На питање шта је претходило великом успеху који је постигла, Даница
Зечевић је изјавила да јој је дуго требало да се одлучи да пошаље пријаву.
– У почетку сам дуго размишљала
да ли ћу проћи у јакој конкуренцији
и да ли ћу моћи да се одвојим од куће и одем да живим у другој држави.
Када сам то преломила, послала сам
документа, податке о оценама и неколико есеја које сам написала за Енглеску. Онда ми је стигао позив да
дођем на пријемни, јер сам прошла
прву селекцију. Када сам га положила, написала сам молбу за стипендију и у мају ћу сазнати да ли је она
одобрена. Уколико одговор буде негативан, нећу моћи да студирам, јер
је реч о мени недостижном новцу –
рекла је Даница.
Она је спремна за могућност да јој
се та жеља не оствари. Уколико не
добије стипендију, каже да то неће
бити крај света за њу и да ће у том
случају уписати Математички факултет у Београду.
Панчевачка „фабрика” талената
Велике заслуге за Даничин, Марков
и Огњенов успех има и Регионални
центар за таленте „Михајло Пупин”,
с обзиром на то да су они били његови чланови пре него што су уписали
Математичку гимназију.
Директор тог центра Драгољуб Цуцић каже да они нису једини и да је

мало познато да су ђаци из Панчева
већ годинама после Београђана најбројнији у Математичкој гимназији.
– Сваке године између пет и десет
ученика из Панчева упише Математичку гимназију. Овде у Центру радимо с талентованим математичарима још од четвртог разреда основне
школе и окупљамо најбоље из града и
околних места. Поред тога што уче и
вежбају, они се друже са себи сличнима и припремају за упис на факултете у позитивној и стимулативној атмосфери. Узори су им њихови другари
који побеђују на другим такмичењима и труде се да их достигну. На недавно одржаном окружном такмичењу из физике осамнаесторо наше деце се пласирало на државно такмичење. Прошлог викенда је било и окружно такмичење из математике и очекујемо да ће између петнаесторо и
двадесеторо наших чланова који су
ту учествовали отићи даље – рекао је
Цуцић.
На питање какав је однос наше
државе према младим талентима,
он је додао да би било лепо када
би у Србији постојали сви услови
за њихово школовање, усавршавање и запошљавање и када они више
не би морали да одлазе преко границе.
– С друге стране, било би више него добро и када би наша држава
осмислила стратегију да врати назад
младе таленте који су већ у иностранству. Индија, Израел и Јужна
Кореја су то већ урадили и данас те
државе спадају међу индустријске и
програмерске велесиле у свету – истакао је Цуцић.
M. Глигорић

Не заборавите
бомбардовање Србије
» страна 14

Фото-репортажа
Акценат на увећању
броја дивљачи

» страна 29

Спорт
„Тамиш” опет на свом
путу

» страна 34
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

То мало гласа што
нам је преостало...
И опет – избори! Што се мене тиче, о томе последњи пут, а свако
образложење је сувишно. Не, не кажем да нећу гласати. Хоћу, и
те како ћу! Али само зато што сам шашави утописта. Непоправљиви. Од рођења. Боље рећи, рођен сам с генетском грешком.
На „срећу”, само сам један из генерације неприлагођених који су
тако безбрижно замахали крилцима у другој (срећној и довољно
слободној) половини протеклог века, па су се, уместо да лепршаво узлете, вратоломно стрмоглавили у беспуће. Данас – имали, а
већ преко мркле ноћи остали без ичега. И постали део гомиле која слепо верује, безрезервно следи и, надасве, неизмерно се плаши.
Да, гласаће та „обезнађена плејада” ентузијаста са оним истим
жаром као и први пут почетком вишестраначја, тих раних деведесетих. Када је, недуго затим, напрасно пресечена радикалним
транзиционим прелазом из једноумља у многоумље, не схватајући да је то, можда, безумље.
Гласаће, иако им је понестало за то основних предуслова –
здравог разума, поноса и идеала. Иако не знају чему да се надају
овако оболели, израњавани и затупљени. О, да – и толико пута
преварени. Ма, шта их брига, гласаће, кад већ бар нешто нуде ти
кројачи пропасти, цинични „подсмевачи” туђој невољи, исцедитељи последњих ћелија оптимизма.
Гласаће, јер су фундаментални фанатици, иако свесни те своје
аутодеструктивне несвести. Шта их брига, макар за нијансу бољи
су од оних духовно кастрираних гутача „ружичастих баснобајки”
и „небеских стихоклепа”.
Јесте, гласаће, премда тај изанђали, смушени и омаловажени
глас суштински никог не занима. Ма колико их за њега неки преклињали или им га пак на разне начине изнуђивали.
Јасно је – тај јадни, бедни и ништавни глас нико не жели да чује. А тај нико је свако ко је мефистовском руком извучен из бубња несистема, предодређен да одузима, пелцован од поштења и
морала, па чак и неко ко је до јуче био тај исти обичносмртнички глас и грозничаво се борио и, напослетку, изборио, боље рећи,
догмизао на ту обалу „острва гмазова”. Али „обезнађени” чак и то
разумеју, јер свако копно је добродошло кад си у отровном муљу,
из којег, опет, готово никако незатрован не можеш изаћи.
Гласаће, шта их кошта. Па то је још увек бесплатно, а све остало крваво наплаћују. На сиротим „обезнађенима” је само да плате
колико год од њих захтевали и имају права само да ћуте и никако не спомињу то што они не морају ништа да плате, што имају
права само да грозничаво пуне своје кесе, трбушине, сефове и гараже. За такав избор – успротивити се њиховом праву на неправо
– ни најтањи гласић не постоји.
Но, свеједно, гласаће „обезнађени”, јер су о изборима овисни,
од те за њих неизлечиве бољке, иако правог избора нема.
У ствари, има! А то је – уопште не гласати и „припалити” далеко у непознато.
Али, не, остаће они овде на грудобрану, како би сачували то последње парче наде, једино преостало генерацији изгубљених у
времену и простору.
***

Али свакако да је тог дана боље отићи у природу, вратити се себи
и бити користан – покупити смеће што га муфљузи разбацаше,
засадити младо дрво и дружити се с том ретком изумирућом врстом – обичним простодушним светом.
То је лек. Једини противотров. Јер отров на отров не иде. У супротном –потписали сте коначну капитулацију.
Дотле, има неке мајушне наде, јер добро мора победити. Без
њега, све остало је пораз. Дубоко у себи то свако зна...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Постистина
Реч године за 2016. годину је posttruth (постистина) – одлучили су
стручњаци који раде на састављању
британског „Оксфордског речника”.
„Post-truth се користи као придев и
односи се на околности у којима
објективне чињенице имају мањи
утицај на обликовање јавног мњења
него емоције и реакције у друштву
или лични и појединачни ставови”,
наводи се у образложењу. Да би реч
била унета у „Оксфордски речник”,
подсећају лингвисти, мора се кори-

стити најмање десет година у медијима или у књижевности, а у случају
овог термина додатни критеријум је
био „јачање друштвених мрежа као
извора информација и све веће неповерење према чињеницама које износи естаблишмент”. Саопштили су и да
је реч постистина у 2016. години постала „главна реч у политичким коментарима и да је коришћена 2.000
одсто више него претходних година”.
Шта онда ова реч ван науке, у
пракси, заиста значи? Да ли је можемо протумачити као макијавелизам
21. века?
Најзначајнију улогу у њеном убацивању у речник имали су медији,
посебно интернет, и политичари.
Циљ оправдава средство. Циљ оправдава лаж. Истина је жртва. И у Србији данас та реч, иако је готово нема
на папиру, постоји у политичкој
кампањи.
Можда би нама чак прва асоцијација на постистину била – накнадна
памет, та коју толико волимо, али
значење ипак није исто, јер их пре
свега разликује време. Креатори постистине су отишли корак даље, па
путују кроз време. Није их задовољило то пост – које се односи на нешто после нечега (постизборна, послератна...), већ је овде реч о „условном времену у којем истина постаје
небитна”. Значи, није им се допало
право значење које би било – пошто

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

се истина сазнала, већ су смислили
да је истина у ствари неважна. И тада и сада.
Оправдава се лаж, која је постала
ванвременска. И као таква свеприсутна. И ту нам је негде и наша накнадна памет, јер добар изговор
злата вреди.
И постистина и наша накнадна памет служе само једном – прању савести. Да се ми данас осећамо боље.
Али нема те накнадне памети или
постистине која може оправдати самоубиство несрећног радника „Гоше”. Човек се убио јер није добио 30
плата и то ниједна ни лаж ни истина
не могу да промене. Никада.
Знамо, и у овом случају неки ће
видети да је циљ оправдао средство... Србија је у посттранзицијском
периоду... држава је морала бити
приватизована...
Али ова истина, која је претужна,
наша је свакодневица. Као и савест
свакога од нас. Штета што нам савест онда није циљ, ако већ није
истина.
Невезано и за циљ и за средство,
савест, за разлику од истине, која је
такође ванвремена, увек је у неком
чудном испреплетеном данас и сутра. Тек што није.
И стиже – као права постистина.
Онда када помислимо да нам истина
није важна.
М. Д.

Зоран Т. Поповић

• Код нас једино подземље ради рударски.
• Он је прави породични човек. Има жену, децу, викендицу и

љубавницу.
• Не само да код нас време није стало него смо га пре неки дан
померили унапред.
• Никад нисам могао да схватим шта људи виде у алкохолу. Све
док нисам пробао.
• Жена и ја у кревету спавамо леђа у леђа. За ту позу
„Камасутра” још није чула.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тотално нестварно и нереално.
Ових дана, на улицама града
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО
ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
Не
покушавајте
да разумете наше политичаре. Нема ту шта да се
разуме.

МИ ЋЕМО У ЕУ УЋИ ЈЕДНОГ ДАНА. СВЕ ДРУГЕ ПРОГНОЗЕ
СУ САМО ПУКА НАГАЂАЊА.
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РЕАКРЕДИТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

ДОКАЗ МУЊЕВИТОГ УСПОНА
Залагање запослених
и подршка локалне
самоуправе допринели
одличним резултатима
Након што је 2013. године акредитован први пут на период од
три године, панчевачки Дом
здравља је 21. фебруара добио и
реакредитацију на најдужи могући период – седам година, а
овај документ су у понедељак,
27. марта, мр Данијели Ристовски Корниц, директорки те
установе, свечано уручили Владимир Арсенијевић, директор
Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије
(АЗУС), и др Берислав Векић,
државни секретар у Министарству здравља.
Уручењу уприличеном у
Градској управи присуствовали
су, између осталих, и Саша Павлов, градоначелник, и Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског управног округа.
Нови кадровски план
Државни секретар др Берислав Векић истакао је том
приликом да седмогодишња
акредитација подразумева да
су сви запослени у Дому здравља направили такве услове и
протоколе рада и понашања
који ће допринети томе да све
здравствене услуге убудуће буду на још бољем и вишем нивоу. Векић је најавио и то да
ће у наредном периоду, након
усвајања новог закона о здравственој заштити, уследити
спајање Опште болнице и Дома здравља, те смањење немедицинског, а повећање медицинског кадра. Број здравствених радника биће увећан већ с
доношењем новог кадровског
плана, који ће установе од
Министарства здравља, најавио је Векић, добити најкасније до Ускрса.

На скупу је говорио и градоначелник Саша Павлов, подсетивши на то да је локална самоуправа, као оснивач Дома
здравља, за примарну здравствену заштиту издвојила око
1% из буџета прошле, односно
око 1,2% ове године, што, преведено у новац, износи око 60
милиона динара. Директор
АЗУС-а Владимир Арсенијевић одржао је кратку презентацију како би присутне упознао са значајем процеса акредитације и начином на који
она доприноси системском бољитку на свим нивоима здравствене заштите. Он је нагласио
да акредитација представља
врсту гаранта да установа у датом тренутку услуге пружа на
најбољи могући и најбезбеднији начин за пацијенте.
Паралела
Директорка Дома здравља мр
Данијела Ристовски Корниц
истакла је да реакредитација
на седам година представља
велики успех како запослених

у Дому здравља, тако и локалне самоуправе. Кроз кратку
презентацију она је сликовито
приказала како је изгледао
Дом здравља пре уласка у процес акредитације, а како изгледа данас, набројавши
укратко шта је све учињено у
смислу побољшања у протеклих неколико година.
– Процес акредитације нам је
омогућио да сами можемо да
сагледамо и схватимо шта су
наше предности и квалитети,
а на чему и даље треба радити.
У протекле четири године подигли смо ниво здравствених
услуга више него што је то
учињено за цео претходни период, од оснивања Дома здравља 1944. године. Круна свега
тога је реакредитација. Ово је
велика част, али и врло велика
обавеза да наставимо унапређење у сваком сегменту рада, а
видимо да простор за то и те
како постоји – навела је Данијела Ристовски Корниц.
Она је нагласила и то да су
сви у Дому здравља озбиљно

схватили овај процес, те се
нису зауставили након посете
комисије за реакредитацију.
Само од почетка године до
данас завршени су реновирање и надоградња дела амбуланте „Центар”, као и једног
дела амбуланте у Глогоњу, а
почели су и радови на амбуланти у Долову. Монтирани
су и дигестори за лабораторијску службу и цитолошку
лабораторију Службе здравствене заштите жена, а прошле недеље стигла је и стоматолошка столица за Одељење
деч је сто ма то ло ги је. У по ступку набавке су санитетско
возило, ултразвучни апарат и
дигитални ортопан.
Директорка је најавила и да
је у плану отварање саветовалишта за превазилажење терапијских изазова у оквиру
Службе кућног лечења, које ће
радити на оснаживању пацијената који болују од најтежих
болести, као и њихових породица.
Д. Кожан

ОДРЖАНА ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

ПРВИ ДЕЧЈИ ВОДИЧ КРОЗ ПАНЧЕВО

А на Регионалну иду...

Шарена лица
градских улица

Четрдесет осма Градска смотра рецитатора одржана је у
суботу, 25. марта, у Дому
омладине. Ове године пријавило се више од 110 такмичара, а најбољи међу њима настављају такмичење у Ковину,
на Регионалној смотри рецитатора, која ће бити приређена 31. марта. Наш град ће
представљати по пет учесника
сваког узраста. У категорији
нижих разреда основне школе
такмичиће се Алекса Суди-

мац, Марија Младеновски,
Анђела Димитров, Дарија Малић, Михајло Грујић и Тијана
Марковић; у категорији виших – Јана Берацка, Јелена
Трајковић, Ленка Дурлић Вујић, Марија Трајковић, Маријана Недељков и Тара Букур, а
у категорији средњих школа –
Марија Зенг, Марија Станојевић и Милица Гајић.
Организатор такмичења је
Културно-просветна заједница Панчево.
М. М.

ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

О анксиозности
и нападима панике
Шта је анксиозност, а шта су
панични напади, колико су ови
проблеми распрострањени у
данашњем друштву и како их

превазићи – само су нека од
питања на која ће одговарати
др Жељко Родић, неуропсихијатар, на предавању „Анксиозност и панични напади”.

Ово едукативно-информативно вече биће одржано у суботу, 1. априла, од 19 сати, у
Градској библиотеци.
– Ако осећате претерану забринутост, која
утиче на ваше односе с људима,
омета свакодневне
обавезе на послу
или у школи, ако
вам нелагодност и
тескоба у грудима
узимају пуно животне енергије и
паралишу вас, онда ће вам ово предавање умногоме
помоћи – наводе
организатори овог догађаја из
панчевачког удружења „Направи
корак”.
Улаз на предавање је слободан.
Д. К.

Недавно је изашао из штампе
први дечји водич кроз Панчево, под називом „Шарена лица
градских улица – Панчево”,
који је осмислило и реализовало удружење грађана „Амарант” из Панчева.
Ово издање биће донирано
ученицима четвртих разреда
панчевачких основних школа.
Деца ће сазнати приче о знаменитим грађевинама, парковима, суграђанима...
„Водич је конципиран као
бојанка, тако да ће интерактивност издања допринети да се
деца упознају са историјом
града на забаван начин. У
складу са слоганом ’Паметна
будућност Панчева’, бојанка
едукује децу развијајући код
њих осећај припадности и љубави према свом граду, који
треба чувати да би био још лепши”, наводи се у саопштењу.
Средства за израду овог водича добијена су на конкурсу за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јав-

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

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

ног интереса у области пружања подршке и оснаживања панчевачких удружења грађана који је расписао Секретаријат за
јавне службе и социјална питања, Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и
цивилни сектар. Илустрације је
радио наш суграђанин Миљан
Ђорђевић.
М. М.

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

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

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Гориво јефтиније
и у априлу

Лепа вест за све возаче гласи
да ће и током априла све врсте горива бити јефтиније за
три динара по литру.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

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

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Уколико сте
регистровали возило
код „Зокија” у 2016.
години, потребно
је да лично одете
до Ауто-центра
и подигнете своју
лојалти картицу.
Међутим, ова информација важи само за оне који
„храну” за своја возила буду
пазарили на пумпи „Гаспетрола”. Да би вас гориво стајало повољније, потребна
вам је лојалти картица Аутоцентра „Зоки”, коју добијају
сви они који су регистровали

возила у том центру током
ове и прошле године.
Поред лојалти картице, биће вам неопходан и купон из
броја „Панчевца” актуелног у
свакој од четири недеље
априла, колико акција траје.
Дакле, од петка, 31. марта,
до четвртка, 6. априла, важиће купон број 5, који се налази на овој страни „Панчевца”.
Исеците га, понесите лојалти
картицу и свратите до „Гаспетрола” најкасније до наредног четвртка. Купон се може
искористити само једном и
потребно га је оставити радницима на пумпи, тако да
препоручујемо да наточите до
врха, ради што веће уштеде.
Наредне недеље објавићемо
купон број 6, који ће важити
од петка, 7. априла до четвртка, 13. априла, а потом и још
два купона за преостале две
недеље тог месеца.
Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој.
Д. К.
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ЉУБИША ПРЕЛЕТАЧЕВИЋ БЕЛИ

ОДРЖАНА ТРИБИНА У „КУПЕУ”

Без „сикирања”

О ИЗБОРИМА И РЕГУЛАРНОСТИ
ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

Млади напуштају
Србију

Лука Максимовић, алијас
Љубиша Прелетачевић Бели, кандидат за председника
Србије, изненадио je и одушевио наше суграђане када
је ненајављено посетио Панчево у понедељак, 27. марта.
Са својим најближим сарадницима прошетао је Његошевом улицом и Градским
парком, где се затим обратио присталицама и симпатизерима.
– Након Панчева отићи ћемо у Суботицу, где ћемо и
преноћити, а после ћемо
свратити до Косова. Све у једном дану. Прати нас 6.000 аутобуса из Младеновца, иако
тамо живи 20.000 становника.

Само без „сикирања” и заокружите број 5 на гласању, дакле никако број шест – рекао
је Бели.
У изјави за наш лист грађанима је поручио да сви
изађу на гласање да би дошло до смењивања људи који већ тридесет година владају, као и да би од Панчева
требало направити Спрингфилд.
Одговарајући на новинарско питање какав резултат
очекује на предстојећим изборима, рекао је да Лука мисли да ће освојити око 15 одсто гласова, а да Бели очекује 60 одсто подршке и победу у првом кругу.

Трибина под називом „Регуларност избора од демократских промена до данас” одржана је у уторак, 28. марта, у
кафе-клубу „Купе”, у организацији редакције интернет часописа „Видело”. На скупу су
говорили: Срђан Егић, дипломирани политиколог за међународне односе и доктор економских наука, Драгана Коматина, правница и председница
Општинског одбора ДС-а из
Алибунара, Емилија Бркић из
ЦЕСИД-а и Миљан Павловић,
политиколог за међународне
односе и потпредседник Међународне уније младих демократа. Разговор с њима водила
је Мара Недељков, уредница
поменутог часописа.
На самом почетку трибине
Егић је причао о разликама
између парламентарних и
председничких избора. Нагласио је и да се политички процес потпуно одродио од квалитета живота људи.
– Људи не виде било какву
везу између квалитета живота,
одржавања избора и учествовања у политичком процесу –
прецизирао је Егић.
Говорећи о расписивању избора, Драгана Коматина је са-

општила да се налазимо у потпуно ненормалној ситуацији,
с обзиром на то да су редовни
парламентарни избори били
расписани 2012, две године
након тога одржани су ванредни парламентарни избори,
да смо и 2016. године поново
имали ванредне парламентарне изборе, а да се и ове године
спекулисало о истом сценарију. Како је навела, проблем је
и у томе што председник не

представља Србију, већ је све у
рукама премијера.
Бркићева је навела да ће ЦЕСИД ове године имати 600 посматрача на терену и да ће током изборног дана они пријављивати неправилности, али и
резултате излазности грађана.
– Више неправилности и системских грешака прави се
пре изборног дана него на самом гласању. Ипак, током изборног дана најчешће се суо-

чавамо с неправилностима
које се односе на то да бирачка места нису отворена на време, да бирачки одбори нису
довољно едуковани, а долазило је и до ломљења кутија и
упадања на бирачка места –
појаснила је Бркићева.
Павловић је том приликом
истакао како је поражавајуће то
што огроман број младих људи
напушта Србију и најчешће одлази у државе западне Европе.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Темељно променити
политику
Демократска странка Србије позвала је Панчевце да 2.
априла изађу на изборе за
председника државе и да
гласају за Александра Поповића, кандидата те партије.
Предраг Шкаљак, потпредседник Градског одбора
ДСС-а, на конференцији за
новинаре одржаној у понедељак, 27. марта, рекао је да

се та странка не залаже само
за промену актуелне владајуће структуре, већ за темељно мењање спољне и
унутрашње политике.
– Ми смо неистомишљеници са Александром Вучићем, али и са свим осталим
странкама и кандидатима
који би да промене власт,
али не и политику Србије –
навео је Шкаљак.
Говорећи о Поповићевим
ставовима, Милош Ђурин, члан
Извршног одбора ДСС-а, иста-

као је како тај кандидат заступа
непромењену политику странке којој припада.
– Поповић се противи уласку Србије у Европску унију,
али не и економској сарадњи
с државама Европе. Такође,
противи се уласку наше државе у НАТО и не слаже се са
слепим слушањем диктата
ММФ-а. С друге стране, за-

лаже се за поништавање бриселских споразума и повратак преговора о Косову и Метохији из ЕУ у Уједињене нације – прецизирао је Ђурин.
Он је додао да грађани
треба да гласају за кандидата власти само ако су задовољни животним стандардом, слободом медија и уколико се поносе тиме што је
Герхард Шредер, који је
бомбардовао Панчево, сада
био радо виђен гост у Београду.

ТИМ ВУКА ЈЕРЕМИЋА

Изађите на гласање
На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 28.
марта, тим Вука Јеремића у
Панчеву позвао је суграђане
да изађу на биралишта у недељу, 2. априла, и гласају за
овог кандидата.
Према речима Станка Пужића, лидера тима, Јеремић
се залаже за промене у друштву које ће побољшати живот људи, као и за покретање
економије.
– Вук сматра да ће својим
међународним контактима

моћи да обезбеди нови капитал Србији. Такође, залаже
се за нови пакет подстицаја
за пољопривреду, за повратак достојанства просвети,
за модернизацију здравства,
као и за обавезну здравствену књижицу за све грађане –
прецизирао је Пужић.
Он је додао како ће Јеремић увести ред у јавни сектор и спречити продају домаћих ресурса странцима те
да ће се залагати за повећање плата и пензија.

САША ЈАНКОВИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Србија тренутно није држава
Саша Јанковић, кандидат за
председника Србије, посетио
је Панчево у четвртак, 23.
марта. Њега је дочекало неколико стотина симпатизера,
који су уз пратњу бубњева прошетали од Сокачета до круга у
Градском парку, где је одржан
скуп. Том приликом, поред
Јанковића, присутнима су се
обратили и Мариника Тепић,
народни посланик и члан Политичког савета овог кандидата, Србијанка Турајлић, професорка у пензији, и Васил
Хаџиманов, музичар.
На почетку свог излагања
Јанковић је казао да Србија
тренутно није држава. Истакао је како неће обећати да ће
Панчево након његове победе
постати град здравог ваздуха,
али како може дати реч да ће
учинити све да се тренутна ситуација промени набоље. Рекао је и да ће пружити свој

максимум да земља у Војводини не буде дата странцима.
– Нећу да вас запошљавам,
то послодавци морају да раде,
а њима нису потребне субвенције за странце. Неопходни су
им фер услови пословања у
којима знају какав закон важи
– саопштио је Јанковић.

Тепићева је, критикујући
актуелну власт, поручила Панчевкама да је 2. април јединствена прилика да се покаже
да нема слободе за непријатеље слободе.
– Кукавице нас неће заплашити увредама, претњама, викањем. Заборављају да смо на-

рочито ми, жене, биле најхрабрије када је било најтеже. Неће нас отерати у ћошак и запушити нам уста – нагласила је
Мариника Тепић.
Говорећи о Јанковићу, она
је рекла како је он, радећи
десет година као заштитник
гра ђа на, ус пео ви ше не го
многи професионални политичари да увиди сву тежину и
проблеме обичног човека у
судару с бирократијом и влашћу.
Србијанка Турајлић је велику пажњу посветила цензури
медија и навела да чак и јавни
сервис емитује само оне вести
које иду у прилог Српској напредној странци.
Према Хаџимановљевим речима, за Јанковића треба гласати зато што је доследан, образован, толерантан, вредан и културан и што поштује законе и
прописе Србије.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Примећујем немаштину народа
Саша Радуловић, лидер Покрета „Доста је било” и кандидат за председника Србије, посетио је Панчево у недељу, 26.
марта. Он је том приликом у
друштву чланова и симпатизера прошетао градом и обилазио кафиће делећи предизборни материјал.
У обраћању медијима и
присутним грађанима на Корзоу, а затим и испред кафића
„Амарето”, Радуловић је позвао Панчевце да изађу на изборе 2. априла и нагласио да
постоји велика шанса да он
уђе у други круг.
– Ово нису само избори за
председника, већ прилика за

промену целокупног система.
Уколико добијем поверење
гласача, ући ћу у други круг и
победићу Александра Вучића.
Тада ће доћи до пада Владе
Србије, распада Српске напредне странке и нових парламентарних избора – изјавио
је Радуловић.
Навео је како је дошло време да се положе рачуни за пет
година лоше власти и да сматра како грађани то и осећају.
– На терену, у разговору с
људима, примећујем велику
разочараност и немаштину –
казао је он.
Овом приликом критиковао је и јавни медијски сервис

ОБАВЕШТЕЊЕ
Овим путем обавештавамо
читатељке и читаоце да ће бити ускраћени за интервју са
Александром Вучићем, председничким кандидатом владајуће коалиције. Вучићевој информативној служби, као и

Градском одбору СНС-а, послали смо имејл са идентичних пет питања на која су одговорили кандидати чије су
шансе на изборима за шефа
државе, према нашој процени,
највеће, али нико из пи-ар ти-

ма актуелног премијера није
контактирао с нама до закључења овог броја.
Такође, захтев за интервју
упутили смо и преко званичног сајта странке, али одговора није било.

и истакао да због пласирања
вести у којима се истиче да
Србија иде у добром правцу,
народ не може у потпуности
да схвати да им се пласирају
лажи.
Према Радуловићевим речима, пре објављивања његове
кандидатуре водила се досадна кампања у којој је Вучић
побеђивао у првом кругу.
– Сада се полако подиже излазност, и то захваљујући нама и
Луки Максимовићу, то јест Белом Прелетачевићу, због којег
ће много младих искористити
своје бирачко право 2. априла –
прецизирао је кандидат ДЈБ.
Радуловић је рекао и да намерава да укине партијско запошљавање и велике субвенције
страним инвеститорима, као и
да ће вратити у нормалу висину
пензија и плата.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Четвртак, 30. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА 2017.

НОВАЦ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ
И ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Шанса за посao у Панчеву

Уколико Покрајина одобри
пројекте, радови у Глогоњу,
Јабуци и Иванову
Панчево поново тражи
новац за црпну станицу
Градско веће одлучило је да, путем
конкурса, тражи новац од Покрајине
Војводине за више радова планираних у овој години. У Нови Сад су послата четири предлога пројеката, и
то за наставак радова на реконструкцији водоводне мреже у Глогоњу, наставак изградње канализационе мреже у Јабуци и Иванову и за санацију
црпне станице Црвени магацин у
Панчеву.
За радове у поменутим селима
Град очекује по 20 милиона динара
(укупно 60 милиона), а учешће Града било би по 10 милиона динара, па
би укупна вредност по сваком пројекту била 30 милиона динара. У
случају да Град добије тражену новчану подршку, у Глогоњу би требало
обавити радове на замени азбестних
водоводних цеви, али и реконструисати и опремити већи део водоводне
мреже. Радови би трајали годину дана. У Јабуци и Иванову би требало
радити на наставку изградње канализације, након чега би се достигао
већи степен изграђености мреже у
тим селима.
Након што је Министарство привреде пре месец дана одбило да суфинансира пројекат реконструкције
црпне станице Црвени магацин, Панчево за исти посао новац сада тражи и
од Покрајинског секретаријата за водопривреду. Укупна вредност пројекта је 57 милиона динара, а он би био
финансиран са 20 милиона динара
из покрајинске и с нешто више од 36

милиона динара из панчевачке касе.
Циљ ових радова био би двоструко
већи капацитет те црпне станице за
атмосферску канализацију, па би се
умањила опасност од плављења тог
дела града.
Панчево је добило Програм унапређења социјалне заштите града за
2017. годину. Овај програм предвиђа
израду и суфинансирање пројеката,
иновативних програма, подршку
удружењима грађана и мониторинг
услуга социјалне заштите у нашем
граду. На седници Већа чуло се да је
Панчево прво у земљи донело овакав
програм, који садржи и списак услуга које треба да развија, попут услуга
помоћи у кући у селима, помоћи у
кућама особа са инвалидитетом, са-

КОЛИКО ЊИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
ПРИМА ПЛАТУ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА?

Највише у области
предшколског васпитања
Информација о броју запослених у
установама и другим организацијама
у области јавних служби чије се плате финансирају из градског буџета,
закључно с 1. јануаром ове године,
добила је зелено светло од градских
већника на седници одржаној прошле недеље. Укупно има 668 лица за
чије се плате издваја новац из буџета
Града Панчева у поменутој области.
Највише је таквих запослених у
области предшколског васпитања и
образовања – 430. На другом месту је
култура, у којој укупно има 172 лица,
док у области социјалне заштите њих
шездесет четворо прима плате из
градске касе. Најмање запослених који су на градском буџету има у Регионалном центру за таленте „Михајло
Пупин” – само двоје.

Ако ове податке упоредимо с прошлогодишњим, увидели смо да Панчево ове године за 55 запослених више одваја новац за плате из буџета.
Претходних година је број запослених у области јавних служби чије
се плате финансирају из буџета Града такође варирао, па је 2013. године
било 627, 2014. године за десет више
– 637, а 2015. на буџету су била 643
запослена.
Када је реч о установама културе,
почетком 2017. једино је у Културном центру дошло до увећања броја
запослених који плате добијају из
градске касе у односу на претходну

годину, и то за два лица, па их је
укупно тридесет двоје. У Градској библиотеци остао је исти број – 28, а у
Народном музеју их је 19, исто колико и у Дому омладине. У Историјском архиву има 22 лица, а то је једно мање него у 2016. години. У Заводу за заштиту споменика културе
осамнаесторо њих плату прима из
буџета Града, а прошле године их је
било 17. Када је реч о сеоским домовима културе, највише запослених,
по петоро, има у Долову, Банатском
Новом Селу и Јабуци, а најмање по
двоје – у Иванову и Банатском Брестовцу. У односу на претходну годину једино померање забележено је у
Банатском Новом Селу, где ће ове године бити један радник мање.
У области социјалне заштите у односу на претходну годину нема разлике у броју лица која плату примају
из локалног буџета. У Геронтолошком центру их је 29, у Центру за социјални рад 13, у СОШО „Мара Мандић” 11, у Црвеном крсту седам, у
Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” је троје
њих који плату добијају од Града, а у
Дому за лица ометена у менталном
развоју „Срце у Јабуци” – једно лице.
У области предшколског образовања и васпитања, у „Дечјој радости” их
је 406 и то је за 54 запослена више него прошле године, а исти број запослених задржао се у вртићима при
школама у селима где они постоје: у
Старчеву осам, у Омољици четири, у
Јабуци четири и у Глогоњу двоје запослених. Како је објашњено, укидањем
могућности самосталног финансирања и прописане обавезе да се запослени у „Дечјој радости” од ове године
„нађу као ставка у буџету” допринела
је повећању броја запослених чије се
плате финансирају из панчевачког
буџета.
М. Д.

ветодавно-терапијских и социјалноедукативних услуга и услуга личног
пратиоца.
Правилник о категоризацији угоститељских објеката за смештај на
територији Панчева је законски морао бити донет. За разлику од сличних правилника донетих на републичком нивоу, који прописују, на
пример, број звездица хотела, локалне самоуправе морају да категоришу
собе, апартмане, туристичка домаћинства...
Засад на територији Панчева има
око 30 објеката у власништву физичких лица којима предстоји категоризација. То је укупно око 600 лежајева,
углавном с ноћењем и доручком, а за
њихову категоризацију биће задужена комисија.
На прошлонедељној седници већници су усвојили и извештај о раду и
финансијски план Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”, као
и извештаје градских и сеоских месних заједница за 2016. годину.
М. Димитрић

Тридесет четири предузетника представила су се на Сајму запошљавања
који је одржан на Корзоу 29. марта,
када су понудили 188 слободних радних места. Градска управа, у сарадњи
с Националном службом за запошљавање (НСЗ), организовала је сајам као једну од активних мера за
смањење броја незапослених, па је
Сајам отворио градоначелник Саша
Павлов.
Највише радника – чак 30 заваривача, металостругара, бравара и металоглодача – тражило је предузеће
„Милан Премасунац” а. д. у стечају,
као и недавно основано предузеће
„WW Connect 013”, коме је потребно
15 телефонских оператера. Било је ту
и једно државно предузеће – „Дечја
радост”, која је тражила 12 радника,
претежно васпитача и медицинских
сестара, а видели смо и јавног беле-

ма. Више суграђанки нам је рекло и
да годинама раде на црно у Београду
и да би волеле да промене посао односно да се запосле у нашем граду.
На евиденцији Националне службе за запошљавање је око 11.000
лица, а у последњих годину дана тај
број се смањио за око 1.000. Међутим, то не значи да су сви они нашли
посао, већ је врло вероватно да су само скинути са евиденције овe државне службе, јер су, на пример, закаснили с редовним обавезним јављањем филијали. А када говоримо о
бројкама, извесно је то да је на прошлогодишњем сајму око 90 Панчеваца нашло посао и то је званична информација коју поседује НСЗ.
Послодавци који су се представили на Сајму имали су на располагању
и бесплатну професионалну селекцију приликом избора кандидата и

жника и приватног извршитеља, којима су потребни дипломирани правници. Слободних радних места било
је из области личних услуга, информационих технологија, туризма, трговине и угоститељства.
Да оставе своје радне биографије и
поразговарају на лицу места с представницима фирми, одлучили су
претежно Панчевци са средњом
стручном спремом. Сви с којима смо
разговарали рекла су да су дуго без
посла, или да су били ангажовани на
привремено-повременим послови-

могућност коришћења финансијских
олакшица НСЗ-а при запошљавању.
Свој штанд су имали и они послодавци који су били заинтересовани
само за младе, у оквиру програма
„Студентска летња пракса”. Сајам је
био и прилика да ђаци и родитељи
виде која су дефицитарна занимања
у Панчеву.
Додатне информације у вези с програмима незапослени могу добити у
просторијама панчевачке филијале
НСЗ-а.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЗАЋИ НА ИЗБОРЕ?

Гласање је грађанска дужност

М. ПАНАЈОТОВИЋ

Р. РОГИЋ

У недељу, 2. априла, биће одржани
председнички избори. На листи за
избор првог човека Србије налази се
једанаест кандидата. Питали смо
грађане да ли ће изаћи да гласају, колико је то битно и да ли ће кандидати и њихови програми утицати на
одлуку грађана о изласку на изборе.
МИЉАНА ПАНАЈОТОВИЋ,
кафе-куварица:
– Сигурно ћу изаћи на изборе и
увек сам до сада излазила. Разнолика је понуда кандидата. Е, сад, да ли
ми се свиђају или не – не бих да коментаришем. Кандидати ће сигурно
утицати на моју одлуку да гласам, а
њихова залагања се разликују, као и
њихови ставови. Гласаћу за онога за
кога мислим да је најбољи.
РАНКА РОГИЋ, техничар
на Институту за лековито биље:
– Гласаћу на предстојећим изборима и увек сам до сада гласала. Ја
сам се определила и знам за кога ћу
гласати од првог дана, а остали кандидати ме не занимају. Небитно ми

М. АНКИЋ

Б. ГОЛУБОВИЋ

је ко се кандидовао, јер већ имам одлуку.
МИЛОШ АНКИЋ, пензионер:
– Обавезно ћу изаћи на изборе. То
је грађанска дужност. Није битно за
кога ћу гласати, али треба да изађемо ако смо држављани ове земље и
ако волимо ову земљу. Свиђа ми се
што су кандидати различити, па се
преко њих исказује не воља грађана,
него више њихова воља, а ми грађани смо ту да одлучимо ко ће нам највише одговарати. Свако од кандидата има своје мишљење, свако има
свој поглед на друштво, на управљачке комбинације. Сви ми се на
неки начин допадају због свог размишљања.
БРАНИМИР ГОЛУБОВИЋ,
студент:
– Изаћи ћу на изборе, а и раније
сам излазио. Гласање је и битно и
није битно. Код нас и није толико
битно, мислим да је свеједно. Још
нисам ни одлучио за кога ћу гласати,
кандидате нисам још анализирао, па

Ј. СТОЈАНОВИЋ

О. ШОЈИЋ

не знам сад колико се разликују, али
отприлике знам ко се све кандидовао. У суштини су сви исти. Ови други су лоши, тај један је добар.
ЈОВИЦА СТОЈАНОВИЋ, занатлија:
– Не верујем да ћу изаћи на изборе. Ни прошле године нисам био, не
верујем да ћу и ове. Једном сам био у
Баваништу, тамо где сам ко бајаги у
бирачком списку. Кад сам отишао да
гласам, није ме било на списку. Тад
сам се разочарао и никад више. Битно је изаћи на изборе. Није да није,
али разочарао сам се, па после више
нисам ишао да проверавам да ли сам
на том списку или нисам. Кандидати
се много разликују у ставовима. Поједине не могу ни да смислим, а не
да гласам за њих.
ОЛИВЕРА ШОЈИЋ, пензионерка:
– Изаћи ћу на изборе и гласаћу. И
до сада сам излазила. Битно је изаћи на изборе, јер ми одређујемо судбину. Кандидати се драстично разликују.
Анкетирала: Милица Манић
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ВУК РАДОЈЕВИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ПРЕДСТАВЉЕНИ КОНКУРСИ
Финансијска
средства за око 70
одсто већа у односу
на прошлогодишњи
аграрни буџет
Жеља да се
пољопривредна грана
адекватније третира

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Цветни заштитни
појасеви
Овакви заштитни појасеви
примењују се као биоагротехничка мера у системима еколошке пољопривреде, као што су органска и
интегрална. Они представљају појасеве сачињене од
биолошки активних биљака који окружују или пресецају пољопривредне површине.
Интензивирање пољопривреде у последњим деценијама изразито негативно је утицало на биодиверзитет.
Непримерена
употреба пестицида и осталих синтетичких средстава
узроковала је губитак медоносних пчела и осталих
корисних инсеката. Губитак природних опрашивачких заједница може изазвати драматичне промене
у екосистемима и биодиверзитетима. При даљем
развоју биоагротехничких
мера које ће се примењивати у еколошким системима производње, а пре
свега у органској производњи, различити цветни
заштитни појасеви имаће
посебан значај у заштити
одређених биљних врста и
агроекоси стема. Њи хо ва
улога може би ти ви ше струка: очување биодиверзитета, заштита од загађења земљишта и вода, заштита земљишта од ерозије, биоконтрола штеточина
и друго.
Еко-коридори су појасеви под природном вегетацијом који повезују заштићене екосистеме и омогућују миграцију животињских и биљних врста. Заснивају се у крајевима где
доминира интензивна пољопривреда са смањеним
биодиверзитетом, чинећи
мрежу између заштићених
подручја. За ту намену користе се тунели, надвожњаци и линијски еко-коридори, засновани на вегетацији.
Такође, подижу се тампон-зоне око саобраћајница и осталих загађивача ко-

ји на било који начин угрожавају животну средину.
Такве зоне у пољопривреди
доприносе заштити од ерозије ветром земљишта и загађивача. Могу се користити за заштиту вода од пестицида, а најчешће се састоје од вишегодишње жбунасте и дрвенасте вегетације.
Органска биљна производња се све више одвија
на њиви, где је окружена
ин тен зив ном кон вен ци о налном производњом у којој се ма сов но ко ри сте
синтетичка средства (минерална ђубрива, пестициди). У та квим усло ви ма
може доћи до контаминације њива, тако да се тада
за сни ва ју за штит но-изо лациони појасеви различи тим биљ ним вр ста ма
које физички спречавају
кон та ми на ци ју. Ка ко је
једно од важних начела
органске производње очување и унапређење биодиверзитета, заснивање оваквих појасева аутохтоним
биљкама може допринети
очувању биодиверзитета и
ус по ста вља њу ста ни шта,
пружајући уточиште корисним птицама и инсектима, као и извор нектара и
полена. Цветни појасеви
заснивају се дуж или унутар поља, и то мешавинама једногодишњих биљака
које цветају у различито
време, привлаче инсекте,
а инсекти привлаче птице.
Једно од често и успешно
примењених решења јесте
упо тре ба ви ше го ди шњег
морача.
Заснивање цветних заштитних појасева зачинским биљем, поред биолошке оправданости, може и
економски да оправда употребу ове методе. Потражња за производима од
ових биљака у свежем и сувом стању у сталном је порасту последњих петнаест
година.
О медоносним биљкама
писаћемо у следећем броју.

Представници Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
са секретаром Вуком Радојевићем на челу, посетили су 28.
марта Панчево и том приликом презентовали подстицајне
мере аграрне политике.
Посебно су издвојена три
конкурса који су фокусирани
на интензивну производњу, и
то за системе за наводњавање,
за противградне мреже и за
производњу у заштићеном
простору. Само за те три мере
Секретаријат је определио више новца него што је износио
цео прошлогодишњи пољопривредни буџет Војводине.
Поред овог финансијског искорака, направљен је искорак
и у проценту повратка средстава пољопривредницима. До
прошле године по том основу
пољопривредници су могли да
добију назад бесповратно до
50 одсто новца, од ове године
до 60, а млади пољопривредници, жене које су носиоци
пољопривредних газдинстава
и они који раде у отежаним
условима и до 70 одсто. Новина је и то да сви они сада могу
по истом основу добити средства и од Секретаријата и од
Покрајинског фонда за развој
пољопривреде, који има укуп-

но дванаест подстицајних мера. То све говори да је Покрајина повећала и финансијски
обим, али истовремено и проценат повраћаја новца регистрованим пољопривредним
газдинствима.
– Наше мере су опредељене
за интензивну пољопривредну
производњу, коју подржавамо,
и уверен сам да ће пољопривредници знати да искористе
овај финансијски никада бољи
аграрни буџет Војводине. Уверен сам да ћемо следеће године заједно, захваљујући оваквим трибинама, конципирати
и евентуално увести и неке нове мере аграрне политике – рекао је Вук Радојевић, покрајински секретар.
Пољопривредници који су
до последњег места испунили
малу салу градске куће рекли
су да им финансије које као
помоћ путем конкурса добијају од државе много значе, али

су као проблем истакли то што
су сваке године конкурси другачији. Њихова свакако највећа замерка јесто то што је ове
године недовољно новца опредељено за куповину механизације, па су средства с те кредитне линије већ потрошена.
Покрајински секретар је потврдио да је ове године било
велико интересовање за куповину погонско-прикључне механизације. Оценио је да је то
због тога што та мера није била актуелна последњих петшест година, али је и најавио
издвајање још новца.
– Чврсто смо одлучили да је
неопходно помоћи пољопривредницима у обнови механизације, кренули смо ове године с том мером и већ сада, на
основу интересовања, могу рећи да ћемо и кроз ребаланс буџета ове године обезбедити
додатна средства – најавио је
Радојевић.

Додао је и да је намера свих
у његовом секретаријату да тај
програм наставе и наредних
година, како би успоставили
континуитет, али и како би
помогли пољопривредницима
да обнове механизацију на територији Војводине.
Градоначелник Панчева Саша Павлов, који је присуствовао трибини, изјавио је да је
улога локалне самоуправе када је реч о покрајинским, па и
републичким конкурсима, да
их приближи пољопривредницима, али и да у разговору са
удружењима идентификује
проблеме.
Трибини су, поред покрајинског секретара и градоначелника, присуствовали и помоћник секретара Милорад
Малић, директор Покрајинског фонда за пољопривреду
Александар Богдановић и
чланица Градског већа за пољопривреду Зорица Репац.

ЦЕРТИФИКАТИ ГЕРОНТОДОМАЋИЦАМА И ИНФОРМАТИЧАРИМА

За посао овде или у иностранству
Свечана додела цертификата
за тридесет свршених полазника обука за геронтодомаћицу и информатику уприличена је 24. марта у просторијама Националне службе за запошљавање (НСЗ), која је била
и носилац програма.
Обуке су биле организоване
по европском стандарду ECDL,
а незапослена лица су стекла
звање геронтодомаћица. У
оквиру овог програма полазнице су обучене за комуникацију
са старијом популацијом, пружање помоћи за давање медикамената и одржавање општег
стабилног стања особе о којој
брину. Када је реч о информатичкој обуци, полазници су научени да користе програм Microsoft Office.
Директор панчевачке филијале НСЗ-а Ђорђе Лукач, који је
полазницима уручио цертификате, рекао је да ће се ова пракса наставити и у наредном пе-

риоду, јер постоји заинтересованост незапослених Панчеваца
за стицање нових вештина које
ће им помоћи да лакше дођу до
посла или да промене посао.
– Препознато је да су ове
обуке потребне зато што ми
имамо много суфицитарних
занимања. Сваке године се
трудимо да препоручимо разна занимања, да људи не
стекну само звање, него да дођу и до знања – рекао је Лукач.
Међу предавачима је била и
Иванка Раду Халабрин из Геронтолошког центра. Она је истакла
да су полазнице курса, будуће геронтодомаћице, показале велики ентузијазам и интересовање.
Она им је, поред теоријског дела,
дочарала и како тај нимало лак
посао изгледа у пракси.
– С великим задовољством
желим да кажем да су поједине полазнице већ биле на разговору за посао у Геронтолошком центру, тако да ће мо-

жда неке и добити посао. Из
претходних група које смо
едуковали већ имамо запослене геронтодомаћице – рекла је
Иванка Раду Халабрин.
Већина геронтодомаћица с
којима смо разговарали признале су нам да су обуку завршиле јер планирају да тај посао обављају у иностранству,
где су плате неупоредиво веће,
па су заинтересоване и за похађање курса немачког или
енглеског језика.
Панчевци средње и старије
популације били су полазници
информатичког курса с циљем
да овладају новим програмима и технологијама. Једна од
њих је и Весна Влаховић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, која је годинама без посла.
– Немам претходно искуство рада на рачунару. У време када сам завршавала
основну и средњу школу, ин-

форматика није била толико
заступљена. У међувремену
сам постала мама, али и ванредно завршила Пољопривредни факултет. Дуго сам без
посла и надам се да ћу га пронаћи – рекла је она.
Пројекат финансира Европска унија са 6,5 милиона евра,
а суфинансира Национална
служба за запошљавање с 3,6
милиона евра.
У Панчеву је до сада кроз
овај пројекат прошло 116 лица, а поред информатичке обуке и обуке за геронтодомаћице,
незапослени су имали прилику
да заврше и обуке за посластичаре, куваре и пекаре.
Само на евиденцији Националне службе за запошљавање
у Панчеву има преко 11.000
лица, а с обзиром на то да је
Србија земља старих, јасно је
да ће и у будућем периоду постојати потражња за овим занимањем.

КИРИЛ ТЈУРДЕЊЕВ НОВИ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС-а

Промене у врху нафтног гиганта
Одбор директора НИС-а донео
је одлуку да за генералног директора НИС-а именује Кирила
Тјурдењева, досадашњег првог
заменика генералног директора НИС-а за прераду и промет.
Доскорашњи лидер руско-српског нафтног гиганта Кирил
Кравченко обављаће функцију
заменика генералног директора „Гаспромњефта” за управљање иностраним активама. По-

Страну припремила

Марина
Димитрић

ред тога, Кравченкова овлашћења у Извршном одбору „Гаспромњефта” биће проширена,
тако да ће он бити одговоран и
за решавање задатака у вези с
повећањем ефикасности и имплементацијом комплексног
система управљања оперативном делатношћу. Кравченко ће
остати на функцији члана одбора директора НИС-а и учествоваће у решавању стратешких
питања развоја ове компаније.
Поводом промене у самом
врху НИС-а, председник одбора директора НИС-а и први
заменик генералног директора „Гаспромњефта” Вадим Јаковљев рекао је:

– За време рада Кирила
Кравченка на функцији генерал ног директора НИС-а
компанија је радикално повећала ефикасност бизниса и
проширила присуство у региону. НИС је постао лидер у
сфери имплементације најбоље праксе HSE и то искуство
ће сада бити корисно за „Гаспромњефт”, за који повећање ефикасности оперативне
делатности представља важан
задатак.
Члан одбора директора НИСа и заменик генералног директора „Гаспромњефта” за управљање иностраним активама
Кирил Кравченко нагласио је

вог рада на функцији генералног директора компаније.
– За осам година НИС је прешао огроман пут од локалне
компаније до озбиљног међународног играча на енергетским
тржиштима. Уверен сам да с
Кирилом Тјурдењевом НИС добија ефикасног и искусног руководиоца, способног да успешно одговори на све изазове који стоје пред нашом компанијом и да реши амбициозне задатке везане за реализацију
кључних инвестиционих пројеката НИС-а – рекао је Кирил
Кравченко.
да је поносан на резултате које
је НИС постигао за време њего-

***

Кирил Владимирович Тјурдењев рођен је 19. априла 1977.
године. Дипломирао је на Факултету за међународне односе (висока школска спрема са
специјализацијом) и магистрирао међународно право
(са специјализацијом) на Московском државном институту
међународних односа. Такође
је магистрирао права на Универзитету у Манчестеру. Има
богато радно искуство у познатим компанијама.
За члана одбора директора
НИС-а изабран је 8. децембра
2016, а за генералног директора именован је 22. марта 2017.
године.
З. С.
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СУДБИНА РЕЦИКЛАЖНЕ ИНДУСТРИЈЕ

АКЦИДЕНТ У ЈУЖНОЈ ЗОНИ

ПОСЛОВАЊЕ НА ИВИЦИ РЕНТАБИЛНОСТИ

Прасак
у „Петрохемији”

Држава испунила део
својих обавеза
Високи трошкови
извоза опасних материја
Влада Републике Србије доделила је подстицајна средства у
висини од две милијарде и сто
деведесет милиона динара
фирмама које се баве рециклажом отпада. Међу њима је
и познати панчевачки „БиС
ИТ рециклажни центар” из
Омољице, који већ једанаест

година послује у оквиру компаније „Божић и синови”. Тим
поводом разговарали смо с
Николом Егићем, генералним
директором те фирме.
Према његовим речима, држава сваке године додељује
новац за покривање трошкова
третмана опасног отпада, за
збрињавање опасних материја
добијених по окончању рециклажног поступка, као и за сакупљању отпада.
– Овај начин финансирања
је у складу са ЕУ стандардима.
Проблем је то што новац од
еко-такса обвезника – увозника и произвођача нових произ-

вода – иде у државну касу, то
јест у буџет Републике Србије.
Многима може деловати да је
ово веома уносан бизнис када
се погледају цифре које су поједине рециклерске фирме добиле од државе. Међутим, није баш тако. Овај новац биће
довољан да покрије око седамдесет одсто наших укупних
обавеза, то јест минусе које је
„БиС ИТ рециклажни центар”
направио у последњих годину
дана, јер смо били принуђени
да позајмимо новац од пословних банака како би пого-

ни у Омољици могли да раде.
Прерадили смо опасан отпад,
али смо морали да већу количину опасних материја извеземо у иностранство и да платимо за њихово уништавање и
одлагање, јер Србија нема таква постројења. Ову услугу наши европски партнери наплаћују по високим ценама, тако
да су трошкови по том основу
веома велики. Примера ради,
у расхладним уређајима постоје фреони, које морамо да
извеземо у Немачку, јер у нашој земљи не постоји фирма
која ће третирањем збринути
овај гас. Трошкови транспорта

и збрињавања износе 25 евра
по килограму – рекао је Егић
за „Панчевац”.
Апсурдна ситуација
Занимљиво је да када купујете
тај гас, морате да издвојите седам евра по килограму, што јасно указује на то да је трошак
заштите животне средине веома велики. Једноставно, производња је далеко јефтинија
него третирање отпада, јер је
за ову делатност неопходна софистицирана опрема чији рад
неће угрожавати здравље људи
и животну средину.

Ситуација је потпуно апсурдна, јер и поред свега, завршни рачуни „Божића” нису
негативни на крају године,
али како каже Егић, пословање је на ивици рентабилности. Добијена средства покривају трошкове реализованог
посла, као и део планираног
за текућу годину (првих неколико месеци). Услед тога
фирма је принуђена да подиже кредите по веома лошим
условима, како би наставила
свој рад и плаћала текуће трошкове који прате процес рециклаже. Егић сматра да држава мора системски да про-

мени ствари и да донесе правила која ће овај систем учинити одрживим. Како је рекао, Република Србија нема
јасно дефинисане изворе и
инструменте финансирања у
сектору заштите животне и то
представља један од највећих
проблема када је реч о заштити животне средине и одрживом развоју.
Променити систем
Рециклери сматрају да проблем представља и то што у Републици Србији постоје закони
који регулишу област токова
отпада, али да се добар део њих
не ослања на реалност. Струка
каже да систем није добро дефинисан и да је неопходно у
што краћем року транспоновати ЕУ директиве у српски законодавни систем. Овако се стиче утисак да су поједине законодавне одредбе у области заштите животне средине донете
само да би се формално испунили европски прописи.
У прилог томе иде и констатација представника Европске
комисије у прошлогодишњем
извештају, у коме је јасно наведено да у области заштите
животне средине наша држава
није у довољној мери имплементирала усвојене европске
еколошке законе. У српски буџет се сливају одређена средства од увозника и произвођача, док европски систем препознаје и друге потенцијалне
генераторе опасног отпада, који такође морају да издвајају
средства за одрживи развој и
рециклажу. Поред тога, рециклери сматрају да државне институције надлежне за екологију морају јасно да одреде шта су
приоритети и куда и у коликој
мери треба усмерити новац.
Досадашња политика довела је
до тога да је будућност овог
привредног сектора угрожена,
јер је држава издвојила свега седамдесет одсто од укупних потраживања фирми које се баве
рециклажом отпада. У супротном, ову веома перспективну
и важну грану српске привреде чека судбина српске машинске или наменске индустрије – потпуни колапс.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА

Поједноставити административне процедуре
Стварање ефикаснијег
система у области
просторног
и урбанистичког
планирања
Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић потписао је прошле недеље Протокол
о сарадњи у области просторног и урбанистичког планирања с представницима више од
двадесет локалних самоуправа
у Војводини. Реч је о иницијативи Покрајинске владе да се
омогући војвођанским градовима и општинама да постану
суоснивачи ЈП Завода за урбанизам Војводине.
Према речима покрајинског
секретара Владимирa Галићa,
Покрајинска влада планира да
у наредном периоду реализује
велики број значајних инфраструктурних пројеката и због
тога је неопходно поједноставити административне процедуре. Планирано је да се укључивањем локaлних самоуправа у рад Завода за урбанизам

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Војводине омогући лакше сачињавање планске документације, јер је стратешки интерес
органа АП Војводине да се у
области просторног и урбанистичког планирања створи
ефикасан систем којим ће се
обезбедити стварање планског
основа као услова за привлачење инвестиција.
– Уколико желимо то да
спроведемо у догледном року,
онда је неопходно поједноставити саму администрацију и
повећати квалитет тих услуга.
Завод за урбанизам Војводине
је институција чији је оснивач

АП Војводина, али АП Војводина није само зграда Бановине и
није само покрајинска администрација. Аутономна Покрајина Војводина су и јединице локалне самоуправе на њеној територији. Сасвим је природно
да локалне самоуправе буду суоснивачи Завода за урбанизам
Војводине, зато што ће имати
поједностављену процедуру сачињавања планске документације. С друге стране, добиће
квалитетну услугу, јер је Завод
за урбанизам Војводине кадровски и технички оспособљен и има вишегодишње ис-

куство на изради планске документације – рекао је покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.
Позив је послат на адресе 35
локалних самоуправа у којима
не постоје заводи или дирекције за урбанизам. Од 35 локалних
самоуправа, 25 градова и општина изразило је спремност да
постану суоснивачи Завода за
урбанизам Војводине. Протоколом о сарадњи дефинисане су
обавезе јединица локалне самоуправе, Покрајинског секретаријата, као и ЈП Завода за урбанизам Војводине у Новом Саду.

Прошлог петка грађане Панчева узнемирио је прасак који је настао у јужној индустријској зони. Убрзо након
тога београдски медији пренели су информацију да је у
панчевачкој „Петрохемији”
дошло до инцидента. Неколико сати касније о овом
случају огласио се менаџмент панчевачког хемијског
гиганта дописом у коме су
изнети детаљи акцидента.
Како стоји у том документу, током процеса производње 24. марта, у 6.30, дошло је
до декомпозиције у реактору
за производњу полиетилена
ниске густине у фабрици
ПЕНГ. Као последица поремећаја јавили су се звучни
ефекат (препознатљиви прасак) и висок стуб пламена на
бакљи, који је настао услед
сагоревања на сигурносној
реакторској мембрани.
„С обзиром на то да је поја ва де ком по зи ци је пред ви ђе на тех но ло шким по ступком, приликом оваквих

догађаја не долази до материјалне штете и угрожавања
радне и животне средине. У
односу на број декомпозиција у осталим погонима у
свету број декомпозиција у
фабрици ПЕНГ у ’ХИП–Петрохемији’ изузетно је мали и у просеку износи једна
годишње, што је резултат
ис тра жи ва ња про це са по ли ме ри за ци је ети ле на, из
којих су касније произашле
бројне иновације и побољшања процеса. Запослени у
’ХИП–Петрохемији’ реаговали су правовремено и у
скла ду с про це ду ра ма и
упутствима, а све надлежне
институције су благовремене обавештене. Производња у ’ХИП–Петрохемији’ се
обавља стабилно и остали
производни погони раде по
устаљеном режиму”, стоји у
саопштењу „Петрохемије”.
Надлежни тврде да није
дошло до загађења животне
средине и угрожавања здравља људи.

ОДРЖАНА ЕКО-АКЦИЈА

Сат за планету
Највећа међународна добровољна акција „Сат за нашу планету”, у организацији Светског фонда за природу
(WWF), која треба да упозори на расипање природних
ресурса и климатске промене, одржана је 25. марта. Тог
дана у 20.30 на један сат
симболично је била угашена
расвета у више од 7.000 градова широм света. Позиву
Светског фонда за природу
одазвао се велики број грађана Србије, који су гашењем
сијалица у својим домовима,
установама и предузећима
најмање на један сат допринели овој значајној глобалној кампањи.
Наш град је и ове године
био део светске породице, тако да су Панчевци имали
прилику да 25. марта у Градском парку присуствују пригодном програму у којем су

„Божић и синови” поставила
је контејнер за одлагање истрошених сијалица и флуоресцентних цеви, а Секретаријат за заштиту животне
средине обезбедио је миниконтејнер за бацање истрошених батерија. Програм подршке планети осмислили су
Дом омладине Панчево, Канцеларија за младе и Секретаријат за заштиту животне
средине Градске управе Панчева. Учешће на овој манифестацији потврдила су многа панчевачка удружења, као
и неформалне групе младих.
Позиву Секретаријата за
заштиту животне средине
Градске управе Панчева одазвали су се ОШ „Аксентије
Максимовић” из Долова,
ОШ „Вук Стефановић Караџић” из Старчева, панчевачка удружења грађана „Екопан”, „Препознај у себи” и

учествовали дечји хор Панчевачког музичког друштва и
„Брас оркестар”. Тог дана је
удружење грађана „Препознај у себи” организовало
креативну радионицу под називом „Колико је сати за нашу планету?”, у којој су учесници од рециклираних материјала и комада амбалажног и осталог употребљивог
отпада правили часовнике
који су симболично показивали колико је заправо сати
за нашу планету. Компанија

Центар за информисање и
образовање „Перо”, месне заједнице из Иванова, Банатског Брестовца и Качарева и
Радио-телевизија Панчево.
Да подсетимо, реч је о манифестацији која се код нас
организује десети пут. „Сат за
нашу планету” посвећен је
одрживим изворима енергије,
а идеја је да се ублаже климатске промене односно да се
смањи емисија са ефектима
стаклене баште, те да се повећа енергетска ефикасност.
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Критичари

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас се
само током једног дана нађе
много пута у улози неког ко
просуђује и критикује, али и
у улози оног ко је и сам критикован. Као да нам је наслеђем пренет дар да се у
све и свашта разумемо, до те
мере да чак дајемо себи за
право да процењујемо рад и
залагање некога ко је професионалац и велики стручњак
у свом послу. На срећу по
„критичаре”, велика већина
оних којима се критике упућују (и то најчешће речником
„достојним” поднебља и традиције), никада неће имати
времена ни жеље да обрате
пажњу на „свезнајуће и богомдане стручњаке”, који процењују њихов живот.
Скоро увек ће критика бити изједначена са осудом, и
то с правом, јер чак и они којима је у опису посла да контролишу и упућују конструктивне критике, углавном не
умеју то да ураде на примерен начин. Критика ће готово
увек бити доживљена лично,
јер је и упућена на личност.
Сам покушај да се утиче на
нечије мишљење довешће
само до још тврдоглавијег
неодступања од њега. По
правилу, упућена јавно, критика изазива сасвим супротну реакцију од жељене. Посматрајте дете које се дури и
невешто брани од родитељске критике, а притом нема

ни најмању намеру да промени понашање. Пубертет је
сам по себи тежак и пун нових животних изазова и тада
је подршка одраслих непроцењива. У овом најосетљивијем периоду одрастања критика се увек доживљава као
недостатак љубави и изазива
сасвим супротан ефекат. С
годинама се некако научимо
„трпљењу” и „гутању” свих
непријатности доживљених
током дана. Но то потраје само до тренутка када наиђе
неко „слабији” од нас, на кога ми сами потом излијемо
бујицу личног незадовољства
и огорчености. У годинама
кад се живот уреже у бразде
и ожиљке на телу и души и
када самоћа највише боли,
многи се огрћу речима прекора и критике према онима
којих су највише жељни, несвесни да их на тај начин још
више одбијају од себе.
Но сетите се: нису речи те
које нас повређују, него особа којој смо то (углавном несвесно) дозволили. Критика
је најбоља и најкориснија
када је упућена од праве
особе. То је неко ко је ауторитет из области за коју упућује критику, и то показује
својим знањем, понашањем
и ставом. Конструктивна
критика се не односи директно на особу, већ на оно
што је погрешно урађено и
садржи смернице за могућу
поправку. Ако је увек изговорена у „четири ока”, уз
претходну јавну похвалу добро урађеног, изречена критика неће угрозити никога и
деловаће у смеру исправљања грешке. Да бисмо давали
критике, треба да будемо и
стручнији, а не само старији. С друге стране, искрене
похвале можемо да упутимо
свакоме без изузетка уз обострано добар осећај.
Критика или похвала –
одлука је, као и увек, само
на вама!

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Некако с пролећа
омали нам одећа

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
С првим данима пролећа
схватимо да смо протекле
зиме претерали с количином
хране и да смо запоставили
физичку активност. То се одразило на килограме, али и
на тонус коже тела. Стога се
многима од нас у ово доба године не свиђа сопствени одраз у огледалу.
Прави пут ка решавању
ових проблема могу утабати
правилна исхрана и физичка
активност. Но за то је потребно време, које сада немамо,
јер је лето близу. На срећу,
постоје и брза решења: инјекциона липолиза и антицелулит програми. Инјекционом липолизом не можемо
скинути много килограма,
али можемо решити „горуће
проблеме” нагомилане у пределу стомака, бедара, изнад
колена, надлактица... Као
основна ампула за разградњу
масти користи се дермастабилон, а додају се и неке активне супстанце, попут си-

лоргамина, које ће учврстити
кожу и подићи тонус. Основни састојак дермастабилона
је соја, која има велику моћ
разградње липида. Липолитик се убризгава инјекцијама, а сам третман је брз, безболан и веома учинковит.
Понавља се на три недеље и
довољно је урадити га у просеку од два до четири пута.
Антицелулит масаже и
лимфне дренаже су незамењиви третмани у решавању
проблема с целулитом. Оне
и те како доприносе и смањењу обима. Антицелулит
масаже је добро комбиновати с још неким третманима,
као што су разне маске на
бази алги, али и крио (хладни) и термо (топли) гелови
за убрзање циркулације и
покретање организма да избаци токсине, а самим тим и
масне наслаге. Такође је добро подвргнути се третману
радио-таласима, који затежу
кожу стварајући колаген.
Мезотерапија, без обзира
на то да ли се ради инјекционо или дермаролерима, даје одличне резултате у борби
с вишком килограма и целулитом, као и код затезања
коже. За ово лето ћемо искористити благодети козметике и медицине, али ћемо и
обећати себи (и одржати
обећање!) да ћемо се здраво
хранити и марљиво тренирати од сада па занавек.

Четвртак, 30. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈУБИЛЕЈ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

ХЕРОЈИ С ЛИНИЈЕ ИЗМЕЂУ ЖИВОТА И СМРТИ
Хуман, хуманији,
најхуманији – запослен
у Кућној нези
Обележене две
деценије постојања
Занимања лекара и медицинских техничара с правом су сврстана међу најхуманија, но
штета је што компарација придева у српском језику не познаје категорију изнад суперлатива, јер има животних позива чија се величина и значај не могу
адекватно измерити речима.
Такав је случај управо с колективом Службе кућног лечења панчевачког Дома здравља,
која је у четвртак, 23. марта,
скромном прославом обележила две деценије постојања.
Надљуди
Њих једанаест – два лекара, седам техничара и два возача –
спада у ону категорију људи за
које вам недостаје довољно лепа реч да бисте их окарактерисали. Седам дана у недељи,
365/6 дана у години они су на
задатку – често тамо где је најтеже: на попришту борбе између живота и смрти; тамо где у
немалом броју случајева болест, нажалост, савлада човека;
тамо где се нада полако али сигурно гаси. Они су ту да, након
болничког лечења, болницу
„пренесу” у домове пацијената:
да их негују, видају им ране и
да читавој породици понуде
мелем сачињен од топлих речи,
подршке, утехе и охрабрења.
Једанаест величанствених
ради свој посао инструментима о којима се не учи у школама – љубав, хуманост и тврдоглава вера у оздрављење три су
„реквизита” без којих они не
полазе из својих просторија на
првом спрату амбуланте „Стрелиште” ка домовима оболелих.

Размена искустава и скицирање будућности
– Екипу која одлази на терен чине лекар, техничар и возач. Адресу на коју крећемо
одређују упути лекара из болнице, о чијим пацијентима настављамо да бринемо. Најчешће су то кардиолози, интернисти, хирурзи, ортопеди и
онколози. Радним данима, у
периоду од 7 до 19 сати, колико нам траје радно време,
имамо 12–16 посета, а пацијентима смо на располагању и
викендом. Бројно стање запослених нам је на доњем нивоу
технолошког оптимума, али
не допуштамо да се то примети. Мора све да се постигне,
алтернативе немамо – каже др
Велибор Радусиновић, начелник Службе.
Некад и сад
На обележавању јубилеја био
је и прим. др Ђура Наумовић,
некадашњи директор Здравственог центра „Јужни Банат”,
у чије време и уз чији ангажман је 1997. године основана
Служба кућног лечења. Он је с
присутнима поделио своје
утиске о томе како су изгледали почеци, али и како му се
рад Службе чини данас.

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Подршка деци са
сметњама у развоју

Удружење „На пола пута”, уз
финансијску помоћ аустралијске амбасаде, тренутно
спроводи пројекат „Активни
почетак”, чији је циљ да пружи подршку деци с развојним
сметњама и њиховим родитељима, и то од најранијег узраста детета.
– Кроз пројекат се реализују
три различите врсте активности намењене деци с развојним сметњама, а то су: индивидуални рад с дефектологом,
музичке радионице и спортић.
На овај начин радимо на унапређењу психомоторног развоја, социјализацији и поспешивању капацитета и потенцијала које свако дете већ поседу-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

је. Поред активности за децу,
оформљен је и Родитељски
клуб, у оквиру којег се пружа
подршка родитељима како би
се лакше носили с бројним
изазовима који се пред њих
постављају. Клуб омогућава
размену искустава и информација, те представља простор
за међусобно оснаживање родитеља – истакла је Марина
Куриљ, реализаторка услуга
социјалне заштите у удружењу
„На пола пута”.
Она је напоменула и то да све
активности реализује стручни
тим тог удружења, уз велику подршку Маштаонице „Моје срцуленце”, клуба „СМС фитнес”
и играонице „Острво са благом”. Пројекат ће трајати до
краја године, а сви они који желе да учествују у њему, могу се
јавити удружењу „На пола пута”
путем телефона 341-960, сваког
радног дана од 9 до 15 сати.

– Служба је сада већ добила
већи кадар и другачији простор. Идеја да под окриљем тадашњег Здравственог центра
отворимо овакво одељење, дошла је од једне наше службенице. У то време кућно лечење
није било тако развијено у нашој земљи. Постојало је у тек
неколико градова, које смо обишли како бисмо на њиховим
искуствима изградили темеље
наше службе. Основни циљ нам
је био непрекидни развој и ширење. Међутим, од самог почетка имали смо капацитет да
опслужујемо само панчевачко
језгро. Нажалост, то се ни данас
није много променило, а има
тешких пацијената и ван града.
Ово је изазов у чијем решавању
треба да помогну више инстанце – нагласио је Наумовић.
Љубав као покретач
Иако број пацијената који имају
потребе за кућним лечењем није
мали, никада се није десило да
очекивана помоћ изостане. И то
не само она техничка, која се састоји од превијања рана, давања
венске терапије, пласирања катетера или вађења конаца, већ и
она много значајнија – људска.

– Поред медицинских услуга
које пружамо, најбитнији нам
је тај психолошки моменат –
водимо рачуна о томе како ћемо прићи сваком пацијенту,
али и сваком члану његове породице. Оно што проживљавамо током кућних посета, често
је веома тешко, јер ми с пацијентима остајемо до самог краја њихове борбе. Сва та искуства делом понесемо и својим
кућама. Немогуће је не примати к срцу најтеже људске приче,
али велика љубав према нашем
позиву је оно што нас покреће
и мотивише да наставимо даље
– истакла је Горица Поповић,
главна сестра.
Захваљујући подршци Градске управе, Служба се пре две
године преселила у реновирани простор на Стрелишту. Директорка Дома здравља мр Данијела Ристовски Корниц потврдила је да је Кућној нези
неопходан бројнији тим, али
је нагласила да одлука о томе
да ли ће нешто бити учињено у
том погледу не зависи од менаџмента установе, већ од новог кадровског плана који
ускоро треба да стигне из Министарства здравља.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Коцкице од бадема

Ове коцкице су заправо врста енергетских плочица.
Као што је познато, енергетске плочице су богате нутритивним вредностима, хранљиве су и дају инстант енергију, па се препоручују као
ужина пре тренинга или као
међуоброк. Такође, можете
да их понесете на пут, јер
могу дуго да трају, а у тренутку задовољавају глад или

мањак енергије. Поред тога,
можете их слободно убацити
на тањир са ситним колачима на празничној трпези, јер
су и декоративне.
Куповне варијанте су обично скупе, али и често пуне непотребних шећера и различитих нежељених састојака. Зато је најбоље да их правите
сами, а припрема је врло једноставна.

Састојци: 100 г суве бруснице, 100 г несланог бадема и 100 г свежих урми.
Припрема: Бруснице потопити у воду да мало набубре, а затим процедити и просути воду. Бадем испећи и самлети. Урме потопити у топлу воду, па после неколико минута пажљиво ољуштити и извадити
им коштице. Све три намирнице ставити у сецко и мешати док се не
сједине. Мали правоугаони калуп обложити алуминијумском фолијом.
Утиснути смесу у калуп и изравнати. Оставити калуп у фрижидеру преко ноћи. Ујутру извадити из калупа, уклонити фолију и исећи ножем
на коцкице.препоручују да се махунасто поврће не меша с месом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 31. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт Тање Јовићевић и бенда „Зона Б”.
Недеља, 2. април, 9.30, Успенски храм: премијерно извођење седмог духовног концерта „Дођите, обрадујмо се Господу” Дмитрија Бортњанског на нашим просторима у оквиру
свете литургије, а поводом сто осамдесет година постојања
Панчевачког српског црквеног певачког друштва.
Понедељак, 3. април, 20 сати, сцена Културног центра: концерт састава „Srđan Ivanović Blazin’ Quartet” (Француска).
Гост ће бити гитариста Бранко Тријић.
Среда, 5. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт соло певача из класе професорке Татјане Стојиљковић.
Четвртак, 6. април, 19 сати, сцена Културног центра: концерт пијанисте Владимира Глигорића. Гости ће бити Миа
Ковачевић (виолина) и Саша Мирковић (виола).

Изложбе
Понедељак, 3. април, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе „Могуће немогуће” Доруа Босиока.
Нашем најпознатијем афористичару друштво ће правити
његов колега и награђивани афористичар Зоран Т. Поповић.

Књижевност
Четвртак, 6. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција нове књиге афоризама „Зидови на хоризонту”
Александра Баљка.

Представе
Субота, 1. април, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Веселе седамдесете”, коју ће извести чланови
Клуба за одрасла и стара лица.

Тематски програм
Петак, 31. март, 13 сати, дворана Културног центра: школско
такмичење ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.
Субота, 1. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
предавање „Анксиозност и панични напади”, које ће одржати неуропсихијатар др Жељко Родић.
Уторак, 4. април, 19 сати, Народни музеј Панчево: почиње
трећи циклус предавања у оквиру пројекта „Сто фотографија за 100 минута”, који је посвећен важним личностима и догађајима из културе и историје Панчева. Прво предавање
биће посвећено животу и делу циришке докторанткиње и прве лекарке у Угарској др Марије Прите. О овој знаменитој и
заборављеној Панчевки говориће др Ивана Спасовић.

ТРИ РОМАНА ПАНА БУЈУКАСА

СВАКИ ЧОВЕК У СЕБИ ИМА ДВЕ СТРАНЕ
Различите књиге које
повезује стил
Франкофонија и у
Градској библиотеци
Три романа – „Ана, зашто?”,
„Кукурику” и „Тетоважа”, чији
је аутор канадски писац Пан
Бујукас, представљена су у четвртак, 23. марта, у читаоници
Градске библиотеке. О књигама су, поред аутора, говорили
књижевник Васа Павковић,
главни уредник издавачке куће „Албатрос плус” Јагош Ђуретић и медијаторка Јелена
Ангеловски, а публику је поздравила и представница канадске амбасаде Олгица Маринковић.
Романи „Кукурику” и „Тетоважа” недавно су изашли из
штампе, а „Ана, зашто?” појавио се 2009. године. Јагош Ђуретић каже да је тема првог
романа „Ана, зашто?” вечна и
неисцрпна – неостварена љубав, а у последња два препознаје један поетички став – да
не постоји тако велика и битна
разлика између реалног и идеалног, имагинарног и стварног, између онога што јесте и
што би требало и што би евентуално могло да буде.
– Та разлика је померљива и
релативна, тако да зависи колико од карактеристика објективне стварности, толико и од
стваралачке снаге самог аутора
који се својим делом укључује
у ту стварност. Тај списатељски
универзум је неограничен, али

избор МОЈ

Бег у нирвану
Коста Илијин,
инжењер заштите на раду

ИЗЛОЖБА: Прошлог марта
у Београду је постављена изложба „Божанствени светови” аутора Салвадора Далија. На њој је било приказано
преко 240 Далијевих графичких листова. Интересантно ми је било то што је
изложба била спој двају генија: Далија и Дантеа Алигијерија.
Ови радови су настали
1950. године, на седамстоту
годишњицу Дантеовог рођења, када је италијанска влада
ангажовала Далија да ради
илустрације за посебно издање „Божанствене комедије”.
Књига је наишла на негодовање комунистичке партије,

мишљене, како су реализоване, какве су њихове идеје – то
се стварно апсолутно раздваја
и чини их другачијим. Као
што би на некој изложби биле
три слике из три различите
фазе рада неког аутора, па онда ви застанете и запитате се
како је он дошао из једне фазе
у другу, чудите се, али слика
мање или више привлачи пажњу – рекао је Павковић.
Као једну од заједничких
линија ових трију романа Јелена Ангеловски види вечиту
дијалектику у свету – борбу
добра и зла. Она примећује да
аутор о данашњем свету пише
у форми мита и бајке.
Бујукас сматра да сваки човек у себи има обе стране.
– Сваки лош лик има у себи и
нешто добро. И та благост у
свакој особи, у сваком од нас
постоји, а ми, наравно, највише

времена губимо у животу када
смо неодлучни, али не постоји
ниједна особа на овом свету која се не пита с времена на време шта би било да сам изабрао
нешто друго, неку другу ситуацију, неког другог човека, да
сам се определио за ону, а не за
ову страну. Чак је и Исус Христ
осећао у себи и добро и лоше –
објашњава писац.
У Србији је доступно готово
три стотине наслова канадских аутора. Представница канадске амбасаде Олгица Маринковић истакла је задовољство што се и Градска библиотека прикључила обележавању
„Дана франкофоније”, који се
одржавају у марту. Додала је
да Бујукас представља, што се
Канаде тиче, спој књижевног
дуалитета, јер се у Канади говоре и енглески и француски,
а он пише на оба језика.

Друштва свога доба

Субота, 1. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за
децу „Пепељуга” продукције „Хајде обрадуј дан” из Београда.

ГРАФИЧКА НОВЕЛА: „Повратак Мрачног Витеза” је
генијално остварење америчког стрип-аутора Френка
Милера. Он за свој тридесети рођендан никако није могао да се помири са чињеницом да ће постати старији за
годину дана од свог омиљеног стрип-јунака Бетмена,
па је преузео ствар у своје
руке и начинио га је двадесет година старијим него
што је дотад био представљан. Овим делом је разбијен монотони клише који је
пратио чувеног суперјунака.
Сам лик Бетмена је доста
мрачнији у овом издању, али
је приказан с много више дубине и страсти. Милеров
приказ Бетмена је касније
доста утицао на чувену трилогију Кристофера Нолана,
једну од мојих омиљених.

је и живот препун многих могућности, истовремено и многих ограничења, неизвесности и вратоломних обрта. С
друге стране, сама уметничка
творевина, у овом случају
књижевна, када уђе у објективну стварност као нешто
ново, нешто што до грађује
стварност која нас окружује,
такође постаје нешто објективно и претендује да буде
делотворни чинилац – објашњава Ђуретић.
Књижевник Васа Павковић
уочава велике промене у писању Бујукаса, толике да се запитао да ли је романе писао
исти човек или су их писали
неки други људи под псеудонимима.
– Међутим, стил је тај који
повезује ова три романа, који
потврђује да је то дело Пана
Бујукаса. Како су те књиге за-

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 175 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА САНУ

Програм за децу

МОЈ

Четвртак, 30. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Књига „Друштва свога доба”,
чији су аутори академик Василије Крестић и историчарка
др Ивана Спасовић, представљена је у петак, 24. марта, у
Народном музеју. Објављена
је поводом обележавања 175
година постојања Српске академије наука и уметности

(САНУ), а посвећена је претечама академије – Друштву
српске словесности и Српском
ученом друштву.
Крестић је говорио о историји и облику претеча Српске
академије наука и уметности.
– Направили смо један кратак историјски осврт и за сва-

ЦРТЕЖИ ЈЕЛЕНЕ ИЛИЈИН И НЕВЕНЕ АВРАМОВ

Откривање људске природе

која је била против расипања
новца, као и националиста,
који нису желели да Шпанац
илуструје италијанског песника, па је влада на крају
издала само серију сувенирских поштанских марака.
На изложби су била приказана и дела из његових
најобимнијих опуса: „Библија сакра”, „Далијеви коњи” и „Hommage a Leonardo
da Vinci”.
ФИЛМ: „Еди звани Орао”
ми је изузетно драг филм,
јер прати развој једног нетипичног спортисте, не толико
талентованог колико одважног британског скијаша,
који никад није престао да
верује у себе, чак и када су
га сви други отписали.
Мајкл Едвардс (Тарон Еџертон), поред свих својих недаћа, успео је да се домогне
норме за Зимске олимпијске игре у Калгарију 1988.
Можда није успео да освоји
медаљу, али је свакако освојио срца публике широм
света својом храброшћу и
упорношћу.

ког ко се занима за историју
академије, културу и науку тог
времена поставили, чини ми
се, неке јасне ставове и дошли
до закључка да та друштва заиста заслужују свако признање и
поштовање. Дакле, поред свих
несугласица и лутања која су
имали, у сваком случају заслужују да се каже да су то били
претходници свих наших научних дисциплина и наших институција какве су не само Српска академија наука и уметности него и Народна библиотека
и Народни музеј – објашњава
академик Василије Крестић.
Он је истакао да се друштво
пре свега бавило изучавањем
и неговањем народног језика
и књижевности, али и постављањем темеља архивима и
музејима, пропагирањем природних и друштвених наука у
народу, успостављањем веза с

културним и научним центрима у Европи.
Ивана Спасовић је своје излагање посветила члановима
друштава, угледним уметницима и научницима, али и
обичним људима из свих делова Србије – „забити” и „вароши” – који су слали старине и
имали свест да ослобођена Србија треба да сакупља и сачува
своје вековно културно благо.
Друштво српске словесности
основано је 1841. године, а у периоду од 1864. до 1886. деловало је под именом Српско учено
друштво. Као највиша установа
науке и уметности српског народа заслужно је за успон Кнежевине односно Краљевине Србије на свим пољима.
Књига „Друштва свога доба”
заснована је на архивској грађи,
а у њој су фотографије, карте,
одломци из рукописа...

ПРЕМИЈЕРА БАЛЕТСКЕ ПРЕДСТАВЕ

Мери Попинс
Изложба цртежа Јелене Илијин и Невене Аврамов отворена је у четвртак, 23. марта, у
галерији Дома омладине.
Радови Јелене Илијин углавном представљају портрете њој
блиских особа, први портрет
који је нацртала – Десанке
Максимовић, а изложене су и
три њене гипсане скулптуре.
– Да би неко направио скулптуру, прво мора да направи гомилу цртежа, јер је скулптура
заправо форма хиљаду цртежа
у једном и модел треба да посматрамо с много страна да бисмо могли да направимо
скулптуру, тако да је то заправо
све повезано, али ја у принципу
више волим скулптуре. Више
дајем себе док их радим и више
уживам у томе – открива млада
уметница.
Невена Аврамов се представила цртежима малих формата.

– Покушала сам да представим процес откривања људске
природе, кроз фигурацију, апстракцију и покрет, неке ситуације које ме окружују и реакције на свет око мене – објаснила је она.
Јелена Илијин је студенткиња Факултета ликовних уметности у Београду, одсек вајарство. Пре уписа на факултет
цртала је у атељеу Дома омладине Панчево, као и у атељеу
породице Деранић. Невена
Аврамов је завршила је средњу
школу за уметничке занате
„Техноарт Београд”. Дипломирала је на Високој школи ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду, одсек ликовна култура.
Прву самосталну изложбу имала је 2013. године у Старчеву, а
учествовала је и на неколико
колективних изложби.

Балетска представа „Мери
Попинс” плесног клуба „Балерина” премијерно је изведена
у петак, 24. марта, у дворани
Културног центра.
Сто шездесет плесача из
Панчева, Старчева, Качарева,
Новог Села, Омољице и Дебељаче, узраста од непуне три
године до шеснаест година,
представило се пред бројном
публиком.
„Мери Попинс” ће се играти
и у јуну, на завршном концерту плесног клуба. Наташа Јелача Војводић, кореографкиња, каже да ће се у наредном
периоду припремати за Европско првенство у Загребу, где ће
наступити најбољи плесачи, и
за наше државно првенство,
које ће бити приређено 20. маја у Новом Саду. Плесни клуб
„Балерина” биће и домаћин
Међународног новогодишњег

купа, који ће бити одржан крајем децембра у Културном
центру Панчева.

Страну припремила

Милица
Манић
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОЛОВАЧКЕ АМБУЛАНТЕ

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРУЖАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У току друга фаза
инвестиције
Вредност радова
нешто преко осам
милиона динара
Ради побољшања услова здравствене заштите у селима већ
дуже време Дирекција за
изгрaдњу и уређење Панчева, у
сарадњи с Градом и Домом
здравља, ради на санацији амбуланти и тиме на побољшању
те врсте услуга.
Једна од њих је и она у Долову, где су корисници дуго били
принуђени да се лече у условима недостојним двадесет првог
века. Након подужег чекaња,
пре свега због мукотрпног и маратонског процеса решавања замршеног имовинског статуса,
претпрошле године започета је
реконструкција доловачке амбуланте, а пре нешто више од
месец и по стартовала је и друга
фаза радова, чија је уговоренa
вредност 8.273.250 динара.
Урађено шездесет одсто
Извођач је у посао уведен 13.
фебруара, а како рок за окончање посла износи педесет календарских дана, завршетак
се очекује средином априла
ове године.
Ток радова је у уторак, 28.
марта, испратила директорка
Дирекције за изградњу и уређење Панчева Маја Витман,
коју је у име домаћина дочекао први човек ЈКП-а „Долови” Треша Радоњин.

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” завршили су фарбање жардињера на платоу у центру, где
тренутно саде младице брезе
и јавора, што ће од недеље
учинити и испред цркве. Завршени су радови на адапта-

цији сале Дома омладине,
као и садња ветрозаштитног
појаса на потезу од села ка
баваништанском атарском
путу, а од недеље ће бити израђивани прилази парцелама. У току је санација асфалта у Улици Моше Пијаде.

Реконструкција обухваћена
уговором односи се на замену
електроинсталација, а то важи
и за водоводне, канализационе
и термомашинске инсталације.
Предвиђено је и постављање
система противпожарне заштите, у шта спадају хидрантска мрежа и јављачи пожара.
Грађевинско-занатским радовима обухваћени су глетовање
и бојење зидова, замена спољне столарије и израда спуштеног плафона у улазном холу.
– Уграђена је хидрантска и санитарна мрежа у објекту. Остаје
још њено повезивање на спољну

мрежу и испитивање. Ближи се
крају и постављање спољне столарије. Скинут је дашчани плафон, а монтиране су противпожарне гипсане плоче. У току су
завршна припрема зидова и плафона за глетовање и кречење
објекта, као и радови на електроинсталацијама. Свеукупно, одрађено је око шездесет одсто планираног – навела је Маја Витман.
Чекано четрдесет година
Није згорег подсетити се и
шта се пре тога догађало са
амбулантом у Долову.
Зграда је била у изузетно лошем стању, јер у њу није улага-

но више од четрдесет година.
Реконструкција је коначно почела крајем августа 2015. године, када је урађена прва фаза
радова. За овај посао издвојено
је близу девет милиона динара
из градског буџета.
У склопу тога изведени су
инвестициони радови, који су
се односили на санацију крова, то јест његовог лименог покривача, као и на замену дрвене конструкције, која је била у
прилично лошем стању. Обављени су и лимарски радови и
урађена је санација зидова,
као и темеља објекта.

ДВЕ ГОДИНЕ УДРУЖЕЊА „НАШЕ НОВО СЕЛО”

Одважна борба волонтера за опште добро
Удружење грађана „Наше Ново Село” је невладина и непрофитна организација основана
пре равно две године ради унапређења живота у селу. Чине је
махом млади људи којима ни у
данашње време грчевите борбе
за егзистенцију и драстичног
пада морала није страна жеља
да у својој средини поправе оно
што је у њиховој моћи.
У складу с тим, Удружење је
до сада организовало бројне акције – од чишћења села, преко
књижевних вечери, трибина и
разних креативних радионица,
до акција добровољног давања
крви. Новац за реализацију пројеката најчешће је прикупљан
организовањем хуманитарних
журки у локалним кафићима.
На тај начин за локалну амбу-

Месне актуелности

ланту прибављени су пулсни оксиметар, отоскоп, хируршки сет
и балон за реанимацију.
Поред тога, захваљујући успешном наступу на градским конкурсима, постављене су канте за

одлагање смећа у целом месту,
а садњом четиристо младица
дрвећа оформљен је ветрозаштитни омотач на источном
ободу села. У сарадњи са удружењем новосељанских при-

вредника и другим мештанима,
на прометнијим локацијама никле су нове огласне табле и путокази с називима улица.
Најновији, уједно и највећи
пројекат удружења „Наше Но-

во Село” јесте теретана на
отвореном, сачињена од девет
справа (у плану је набавка још
опреме). Поред много сати добровољног физичког рада младих из овог места, велику уло-

гу у остварењу наведеног циља
имала је и фирма „Мил агро
БНС”, која је финансијски и
технички подупрла ову акцију.
Почетком марта Удружење
је обележило двогодишњицу
од оснивања, када су представљене досадашње активности,
као и будући пројекти. Том
приликом су подељене и захвалнице свим мештанима који су поменутој организацији
пружили подршку у раду.
Све у свему, ови племенити
Новосељани већ су на делу доказали оно у шта данас многи
сумњају: да је и те како могућа
комуникација с младима, и то
у погледу развоја свести о томе да колективно деловање
суграђана може веома допринети општем интересу.

Банатско Ново Село: Изложба под називом „Срби и
Румуни у урбаном Банату”
гостовала је у Темишвару, а
ускоро се сели у хол Градске
управе. Фолклорне секције
Дома културе припремају се
за општинске смотре. Хуманитарни концерт на којем
ће бити прикупљана помоћ
за изградњу куће породице
Крајњан биће одржан у петак, 7. априла, а на њему ће
учество вати све до маће
фолклорне групе, као и гости из Умке и Панчева.
Долово: Урађена је прва фаза
насипања Детелинске улице,
а ускоро ће то бити урађено у
још неким улицама. У току
су завршни радови на уређењу новог спортског центра.
Ових дана почеће санација
фасаде Дома културе. Након
зимске паузе идућег викенда
стартоваће и рукометашице.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице постављено је тридесетак нових канти за смеће у
парку и испред установа.
Трају радови у Храму Светог
Петра и Павла, а тренутно је
у току електрификација.

Иваново: Почетак посипања
Насипске улице гребаним
асфалтом пролонгиран је из
техничких разлога. Бесплатни превентивни прегледи
спроведени су у среду, 29.
марта, у Дому културе, уз велики одзив грађана. Град ће
учествовати на покрајинском конкурсу за изградњу
атарског пута између Иванова и Старчева у дужини од
шест километара, као и за
наставак радова на канализацији. Све је спремно за фото-сафари, који ће бити одржан 9. априла.
Јабука: Почело је крпљење
рупа на путевима, као и уређење дечјих игралишта, чишћење кишних канала и
скидање банкина. Ловци су
посадили саднице сибирског
бреста у фазанерији и на
стрељани. На Специјалној
олимпијади у Аустрији велики број медаља освојили су и
такмичари из Јабуке.
Качарево: Неша Бриџис одржао је вече стендап комедије
у петак, 24. марта, у препуној хали Дома омладине.
Месна заједница је с ЈКП-ом
„Водовод и канализација” и
Градом договорила да се убудуће с једног од старих бунара напаја језеро и заливају
фудбалски терени.
Омољица: Медицинске сестре из патронажне службе
Дома здравља прегледале су
теже пацијенте по кућама.
Дечја представа „Мала принцеза” одиграна је у среду, 22.
марта, у Дому културе. У тој
установи је у току изложба
фотографија Милана Јанковића, фото-репортера „Политике”.
Старчево: Од почетка недеље
Старчевци могу користити
бесплатан интернет на Тргу
неолита. На локалном стадиону је протеклог викенда
одржан пробни тренинг рагбија за децу од првог до седмог разреда, а заинтересовани могу да се јаве на телефон
063/11-20-248.

РАДОВИ У ЈАБУЦИ

Пролећно сређивање

АКЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА У СЕЛИМА

Обуке о реанимацији и превентивни прегледи
Последњих дана Дом здравља
Панчево спроводи разне едукативне и превентивне активности у селима, које су у потпуности бесплатне за тамошње житеље. Интересантно је
напоменути да су тиме обухваћене готово све старосне
категорије људи – од основаца
до оних највремешнијих.
Тако је, на пример, у среду,
22. марта, у старчевачкој основној школи „Вук Стефановић
Караџић” Служба хитне медицинске помоћи поменуте
здравствене установе спровела акцију под називом „КПР

Страну припремио

Јордан
Филиповић

изазов”. Ради се о обуци ученика седмих разреда за пружање кардиопулмоналне реанимације (оживљавање). Исто
то, нешто касније, урађено је и
у омољичкој школи „Доситеј
Обрадовић”.
Заједничко за децу из оба места било је одушевљење овом
акцијом, а ђаци се нимало нису

либили да тек стечено теорет ско зна ње и прак тич но
провежбају на лутки.
Када је о основцима реч, актуелно је такмичење у организацији патронажних сестара
под називом „Здрава школа”,
у које су однедавно укључени
и ученици четвртог разреда из
Иванова и Новог Села.

Тог дана је Превентивни
центар Дома здравља у јабучкој Ме сној за јед ни ци оба вљао бесплатне прегледе за
све заинтересоване грађане.
Поред основних антропометриј ских ме ре ња: те жи не,
висине и процене ухрањености (индекс телесне масе),
педесетак Јабучана проверило је шећер, триглицериде и
холестерол у крви. Такође,
петоро људи старости између
педесет година и седамдесет
четири године урадило је такозвани хемокулт тест дебелог црева, а један је био позитиван.
Недељу дана касније, у среду,
29. марта, и у ивановачкој Месној заједници организовани су
превентивни прегледи, када су
житељи поменутог села, на
исти начин, могли да провере
своје здравствено стање.

С доласком топлијих дана у
Јабуци је веома живо. Најпре
је по налогу Месне заједнице
почело крпљење рупа на путевима, а стари асфалт биће
искоришћен за излетиште
поред Тамиша.
ЈКП „Вод-ком” започео је
уређење дечјих игралишта.
Тако су, рецимо, у парку замењене и поправљене љуљашке, постављене су нове канте за смеће и насут је песак
предвиђен за игру малишана. Приде, оспособљена је
чесма која је протеклих годину дана била неисправна.
Почело је и уређење депоније, која иначе Јабучанима

ствара велики проблем, а
упркос мањку радне снаге
комуналци су наставили чишћење кишних канала и
скидање банкина поред пута.
Председник Скупштине
МЗ Слободан Илић истакао
је и одличну сарадњу поменуте институције са свим сеоским удружењима.
– Овог пута изашли смо у сусрет члановима ловачког друштва „Змај” и помогли им при
добијању садница сибирског
храста од ЈКП-а „Зеленило”,
којем на томе срдачно захваљујемо. Ловци су већ посадили
младице на својој фазанерији и
стрељани – навео је Илић.
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ТОКОМ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА

ЗАВРШЕНО МАРАТОНСКО СУЂЕЊЕ

Откривена дрога
у аутомобилу

ДОКТОР АЛЕКСАНДАР ИВИЦА
ОСЛОБОЂЕН ОПТУЖБИ
Није крив за
трагичан исход лечења
Маријане Јојкић
Родитељи преминуле
огорчени због пресуде

Панчевачки полицајци открили су 26. марта током
контроле саобраћаја 80 грама хероина у једном аутомобилу. Возач је био педесетпетогодишњи мушкарац,

а против њега ће бити поднета кривична пријава која
ће га теретити за кривично
дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога.

ПОДСЕЋАМО ГРАЂАНЕ

Проверите личне
карте пре гласања
Министарствo унутрашњих
послова подсећа грађане да
пре изласка на бирачка места 2. априла провере важност личних карата и благовремено поднесу захтев за
замену уколико им је истекао рок важења, јер неће моћи да гласају са застарелим
документима.
Сваки грађанин који поднесе захтев за замену личне карте добиће потврду о томе на
шалтеру. С том потврдом ће
моћи да гласа, али ће пре тога
морати да је покаже члановима бирачког одбора заједно са
старом личном картом.

замену, а то могу учинити
радним данима и ујутру и
по подне. Уколико то не могу да ураде до викенда, не
морају да брину, јер шалтери полиције раде и суботом
и недељом.
Важно је напоменути да
разлога за журбу нема и поред тога што је остало још
неколико дана до избора, с
обзиром на то да ће грађани
моћи да гласају и с пасошима и возачким дозволама.
Приликом
подношења
захтева за замену личне
карте потребно је понети истеклу личну карту и дати са-

Познати панчевачки хирург
др Александар Ивица ослобођен је оптужбе да је несавесним лечењем 2006. године
допринео смрти двадесетшестогодишње пацијенткиње из
нашег града Маријане Јојкић,
која је оставила иза себе двоје
мале деце.
По одлуци Апелационог суда у Београду, која је коначна
и после ње нема могућности
жалбе, на овај случај је после
једанаестогодишњег суђења
стављена тачка.
Подсећамо, Ивици је 7. децембра претпрошле године у
панчевачком суду изречена
првостепена пресуда којом му
је забрањено да једанаест месеци обавља лекарски посао.
Њему је тада одређен и кућни
притвор, уз обавезу да носи
електричну наногицу. Међутим, Апелациони суд у Београду оспорио је ту пресуду
панчевачког суда и наредио да
се суђење понови.
Крајем септембра прошле
године завршен је и тај други
процес. Судије су одлучиле да
Ивица поново буде кажњен
идентично као и 2015. године,
али је Апелациони суд ових
дана оборио и ту одлуку.
Пресуда Апелационог суда
запањила је породицу преминуле. Њени отац Никола и мајка Круна сматрају да су резултати медицинских вештачења
која су обавили професори медицинских факултета у Новом
Саду, Нишу и Београду током

Маријаниним родитељима су остале само успомене
маратонског судског процеса
непобитно указали на то да је
било великих и недопустивих
пропуста у Маријанином лечењу у панчевачкој болници.
Родитељи преминуле Маријане Јојкић огорчени су због
ослобађајуће пресуде за Ивицу, као и зато што после одлуке Апелационог суда, која је,
по њима, донета без извођења
доказа и саслушавања сведока, не могу да се жале. Они
сматрају да је пресуда нелогична, с обзиром на то да је
Ивица два пута био осуђиван.
С друге стране, Недељко Мартиновић, адвокат др Александра
Ивице, сматра да постоји низ доказа који говоре у прилог томе да
његов штићеник није починио
кривично дело против здравља
људи за које је оптужен и да не
сноси одговорност за трагичан
исход лечења Маријане Јојкић.

По његовом мишљењу, не
сме се занемарити да је у лечењу преминуле учествовало више панчевачких лекара, а не
само Ивица. Осим тога, Мартиновић је на досадашњим суђењима истицао и то да је Маријанин случај у панчевачкој
болници испитивала лекарска
комисија коју је формирало
Министарство здравља и да су
њени чланови установили да
Ивица није направио ниједну
грешку.
Према његовим речима, наводи из оптужнице против
Ивице засновани су на произвољној чињеничној конструкцији која се ни у једном делу
не ослања на неоспорне доказе. Мартиновић је судијама
указивао и на то да је Маријана Јојкић преминула напрасно, да трагичан исход њеног
лечења није могао да се пред-

види и да за то нико од панчевачких лекара није одговоран.
Рекао је да су они дали све од
себе како би је излечили.
Подсећамо, Маријана Јојкић је преминула 20. марта
2006. у Ургентном центру у Београду, где је пребачена после
петодневног лечења у панчевачкој болници. Након што су
је прегледали, београдски лекари су поставили дијагнозу да
јој је прсло слепо црево и да се
упалила трбушна марамица,
због чега је хитно оперисана.
После операције Маријани
је неколико дана било добро и
почела је да се опоравља. Међутим, изненада је добила сепсу и због тога је преминула.
Према резултатима медицинских вештачења, до таквог исхода је дошло зато што је оперисана касно услед неодговарајућег лечења.

НОВИНЕ У ПРАВОСУЂУ

Ниже казне за признање кривице
„Бирачки одбор треба да
омогући гласање бирачу који свој идентитет доказује
личном картом са истеклим
роком важења, под условом
да приложи потврду МУП-а
о поднетом захтеву за издавање нове личне карте”, пише у одлуци Републичке изборне комисије.
Они којима су личне карте истекле, најпре морају да
поднесу захтев за њихову

гласност да службеници
Министарства унутрашњих
послова по службеној дужности прибаве извод из
матичне књиге рођених и
уверење о држављанству.
Уколико је грађанин већ
имао биометријску личну
карту, није потребно да набавља ту документацију, с обзиром на то да су неопходни
подаци већ меморисани у
компјутерима МУП-а.

Захваљујући новинама у нашем правосуђу оптужени за
кривична дела могу да буду
блаже кажњени уколико се договоре о висини казне с тужилаштвом, или уплате одређену
суму новца у хуманитарне
сврхе.
Опортунитет и признање
кривице, како се зову ове мере,
преузети су из англосаксонског права, а сврха им је скраћење и убрзање судских поступака, растерећење затвора и
смањење трошкова које држава има због предугих суђења.

МУП ОБЈАВИО СТАТИСТИКЕ ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

Полиција ефикаснија него раније
Током 2016. године припадници српске полиције запленили
су 3,9 тона дроге, што је два пута више него годину дана раније. Расветлили су 23 одсто више
кривичних дела у вези с наркотицима него у 2015. години и
разбили четрнаест организованих криминалних група које су
се бавиле препродајом дроге на
српском уличном тржишту.
Открили су педесет четири
лабораторије за узгајање марихуане и синтетичких дрога,
што је такође вредно пажње.
Захваљујући томе цена дроге
стално расте, јер је смањена
њена понуда.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ови по да ци о ак тив но сти ма по ли ца ја ца у про те клој
го ди ни од не дав но се мо гу
про чи та ти на сај ту Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.
Тамо се може видети и да
захваљујући резултатима постигнутим у борби против
наркоманије наши полицајци
све чешће сарађују с колегама
из других земаља. Добар пример за то је операција „Цикон”, која је изведена с немачком полицијом. Током ње је
заплењено по 96 килограма
марихуане и хероина, 303 килограма кокаина и 106 килограма хашиша.
Та ко ђе, про це нат ра све тљавања кривичних дела у
прошлој години повећан је у
односу на претходне године,
а смањен је број кривичних

дела против живота и тела.
Откривени су починиоци у 89
одсто убистава, 84 одсто покушаја убистава, 79 одсто тешких убистава и 85 одсто покушаја тешких убистава.
За хва љу ју ћи ра ду полиције у про шлој го дини је смањен и број разбојништа ва за
22 одсто, што је допринело
ве ћој имо вин ској си гур но сти гра ђа на и њиховој безбед ности. За 12 од сто је мање возила укра дено него у
2016. го дини, а у опа дању је
и стопа ма лолетнич ког кримина ла.
Полиција је прошле године
одузела 204.000 боксова цигарета, а годину дана раније тај
број износио је 72.000. Заплењене су и 124 тоне резаног дувана, што је 19 више него у
2015. години.

Начело опортунитета подразумева могућност да оптужени свој дуг према оштећеном и држави „избрише” уплатом одређеног новчаног износа, који му претходно одреди
тужилаштво.
Поред тога, могуће је и да
починиоцу неког кривичног
дела уместо одласка у затвор
буде одређен друштвено користан рад у некој социјалној или
хуманитарној установи, као и
да му се пропише лечење од
алкохолизма и наркоманије.
Што се тиче споразумног
признања кривице, та мера
омогућује да се тужилац и оптужено лице договоре да оно
призна кривицу, а да заузврат
тужилаштво суду предложи да
му изрекне казну која ће бити
испод законом прописаног
минимума за кривично дело
које је починило.
Опортунитет и признање
кривице примењују се и у панчевачким судовима. Станислава Бубњевић Црвени, портпарол Вишег јавног тужилаштва, изјавила је да су током
2016. године те мере примењене у више наврата.
– У једном предмету је
склопљен споразум о признању кривице за кривично дело
неовлашћена производња и
стављање у промет опојних
дрога из члана 246 став 1 Кривичног закона. Једном лицу је
изречена казна од три године
и одузета му је сва дрога која
је нађена код њега. У другом
случају је такође одређен трогодишњи затвор, а у трећем је
изречена санкција од четири
године лицу код кога је прона-

ђено два килограма и три стотине грама марихуане. Њему
је такође одузета сва та дрога.
Споразум је склопљен и са два
лица која су била оптужена за
кривична дело злоупотреба
положаја одговорног лица.
Они ће морати да издрже једногодишњу казну затвора, али
у просторијама у којима станују. Споразум о признању
кривице примењен је и у случају једне особе за кривично

У панчевачком суду је прошле године у два навра та
примењена мера опортунитета. У питању су била два лица
против којих је била поднета
кривична пријава због поседовања дроге. Међутим, обојица су уплатила у хуманитарне сврхе по 30.000 динара,
након чега је кривична пријава одбачена.
Како смо сазнали у Вишем
јавном тужилаштву, споразу-

дело силовање. Тај човек ће
такође провести годину дана у
кућном притвору, али уз обавезу ношења електронске наногице – објаснила је Станислава Бубњевић Црвени.
Она је додала да је споразумима о признању кривице била
обухваћена и организована група од три лица која су била
осумњичена за кривично дело
неовлашћена производња и
стављање у промет опојних
дрога. Њима је изречена укупна
казна од дванаест година затвора, а одузети су им сви наркотици који су пронађени код њих.

ми о опортунитету и признању
кривице нуде се свим осумњиченима, али су још увек реткост. Они којима су понуђени,
у већини случајева их одбијају, а као разлоге за то наводе
да желе да се суде, јер мисле
да ће тако добити ниже казне.
Према објашњењима добро
упућених у ситуацију у панчевачком правосуђу, на то их наводе њихови адвокати. Када
би се опортунитети и признања кривице примењивали чешће, нема сумње да они више
не би могли да остварују добре
зараде од суђења.
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

БОЛЕСТ КОЈОЈ СЕ СТАЈЕ НА ПУТ

„Човек по имену Уве”
Фредрика Бакмана

У јужном Банату прошле
године 29 оболелих
Петогодишњи просек
показује тренд опадања
Као и претходних година, и
овог 24. марта наша земља се
прикључила глобалној кампањи за обележавање Светског
дана борбе против туберкулозе
(ТБ), која је реализована под
слоганом „Заједно против туберкулозе”.
Посебна пажња овогодишњих активности усмерених ка
сузбијању тог обољења заснована је на заједничким напорима
да у превенцији и лечењу нико
не буде запостављен, односно
да се стане на пут стигматизацији, дискриминацији и маргинализацији, те да се превазиђу
препреке у доступности квалитетне дијагностике и терапије.
Уједињени музиком
Обележавање овог важног датума у Календару здравља традиционално је широм света
пропраћено бројним манифестацијама.
Тако је ове године уприличен велики целодневни концерт, који је трајао од поноћи
23. марта до поноћи 24. марта, а састојао се од 48 мањих
тридесетоми нут них наступа
представника различитих музичких жанрова – од експерименталне и савремене музике, преко класике и џеза, до
етно-ритмова. У овом обимном пројекту, који се могао
пра ти ти путем ин тер не та,
учествовали су музичари из
чак 46 земаља. Овај концепт,
који пред ставља ме тафо ру
уједињених напора у борби
про тив ту бер ку ло зе, осми шљен је пре седам година и
подржан је у оквиру Глобалног програма за борбу против
ту бер ку ло зе Свет ске здрав ствене организације (СЗО).
Према подацима СЗО, туберкулоза је један од првих
десет узрока смрти међу свим
заразним болестима у свету. У
2015. години више од десет
милиона људи се разболело од
туберкулозе и 1,8 милиона
умрло је од ове болести. Преко
95% смртних случајева забележено је у нискоразвијеним и

средњеразвијеним земљама.
Нажалост, процењује се да је у
2015. години чак милион деце
оболело и 170.000 умрло од
ове болести. Туберкулоза је и
водећи убица ХИВ позитивних особа. Процењује се да је
у 2015. години 480.000 људи
развило мултирезистентни
тип туберкулозе (МДР-ТБ).
Инциденца је опала у просеку

ријом, али нису (још) оболеле
и не могу пренети болест. Инфициране особе имају животни ризик од око 10% од оболевања од туберкулозе. Међутим, тај ризик је већи код људи с лошим имуносистемом,
као што су они који живе с
ХИВ-ом, неухрањени, дијабетичари или пушачи. Болест
најчешће напредује међу љу-

торијом за дијагностику туберкулозе (НРЛ), чији се један
део налази на Клиници, а други на Институту за микробиологију и имунологију Медицинског факултета у Београду.
На срећу, Србија бележи континуиран тренд смањења стопе пријављивања туберкулозе,
са 37/100.000 у 2003. години
на 13/100.000 становника у

во поштанско сандуче, изненада почиње топла прича
о олињалим мачкама, неочекиваном пријатељству и
древној вештини вожње аутомобила с приколицом.
Прича која ће суштински
променити једног човека и
једно удружење станара.

Два читаоца који до среде, 5. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико је битно имати добре комшије?”, наградићемо по једним примерком књиге „Човек по
имену Уве” Фредрика Бакмана. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

за 1,5 процената годишње од
2000. године, а очекује се да
се годишњи пад од четири до
пет одсто достигне до 2020.
године.
Статистика показује да су
правовремена дијагностика и
лечење спасли 49 милиона живота између 2000. и 2015. године. Један од здравствених циљева који су усвојени у документима о одрживом развоју
јесте да се епидемија туберкулозе заврши до 2030. године.
Бактерија напада плућа
Туберкулоза је болест узрокована бактеријом (micobacterium tuberculosis) којa најчешће
утиче на плућа. Болест је излечива, а преноси се са особе
на особу кроз ваздух – онда
када људи с плућним обликом
туберкулозе кашљу, кијају или
избаце клице путем пљувачке.
Око једне трећине светске
популације има латентну туберкулозу. То значи да постоје
особе које су заражене бакте-

дима који живе у сиромаштву
и у маргинализованим заједницама и групама (мигранти,
избеглице), као и код старих
особа, жена и деце. Када особа
развија активну болест, симптоми као што су кашаљ, присуство крви у испљувку, бол у
грудима, повишена температура, ноћно знојење и губитак
тежине могу бити благи током
неколико месеци. То може довести до кашњења у постављању дијагнозе и лечењу, а током тог периода бактерије се
могу пренети другима. Човек
са активном туберкулозом може да инфицира од десеторо
до петнаесторо других људи
путем блиског контакта током
периода од годину дана.
Ниско оптерећење
Установа која у нашој држави
обавља референтне послове за
област туберкулозе јесте Клиника за пулмологију Клиничког центра Србије, с Националном референтном лабора-

2015. години, што нас сврстава међу земље с ниским оптерећењем туберкулозом у региону Европе. Међутим, треба
посебно имати у виду то што у
последњих неколико година
успешност лечења оболелих
опада.
Када је реч о Јужнобанатском округу, подаци панчевачког Завода за јавно здравље
говоре да се у периоду 2012–
2016. године бележи тренд пада учесталости оболевања и
умирања од туберкулозе. Током 2016. године пријављено
је укупно 29 оболелих, што је
за свега троје више него у
2015. години, али и даље ниже
у односу на петогодишњи просек оболевања. Током 2016.
године једна особа је умрла од
туберкулозе, док у 2015. и
2014. години није било умрлих са овом дијагнозом, за
разлику од 2013, када су умрле четири особе.
Д. Кожан

АКЦИЈА ДРУШТВА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

Помоћи напуштеним животињама
Олакшати напуштеним животињама преживљавање на улици или их удомити код људи
који их воле и неће их поново
одбацити – основни су циљеви
обележавања 4. априла, Међународног дана напуштених
животиња, које неће проћи без
одјека у Панчеву.
То је заслуга Друштва за заштиту животиња и природе
„Еколибријум”. У организацији
тог удружења грађана у нашем

граду ће бити спроведено неколико акција које су осмишљене
да скрену пажњу на бројне напуштене животиње на улицама
у Панчеву и околним селима.
У клубу „Крузер” 3. априла у
19 сати биће отворена изложба
фотографија напуштених паса
који су чиповани, вакцинисани
и спремни за удомљавање.
Дан касније, 4. априла, у 11
сати, у Градској библиотеци,
ученицима нижих разреда

основних школа биће читани
радови њихових вршњака о напуштеним животињама. Та акција је организована у сарадњи
са Учитељским панчевачким
друштвом.
Истог дана, али од 13 сати, у
Градском парку ће бити постављен штанд на којем ће бити могуће удомити напуштене
псе и мачке и где ће се прикупљати храна за ове животиње
које су на улици.
М. Г.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА СЛОВЕНАЦА ИЗ ПАНЧЕВА

Организовали екскурзију за најмлађе
Удружење Словенаца из Панчева „Логарска долина” недавно је приредило лепо путовање за своје најмлађе чланове.
Они су од 25. до 29. марта боравили у посети Словенији заједно са својим вршњацима из
зрењанинског удружења Словенаца „Кредарица”.
Млади Панчевци и њихови
другари из Зрењанина су захваљујући томе имали прилику да
виде Словенију и део њених
природних лепота и знаменитости и да науче много тога о словеначкој култури и традицији.
Панчевци и Зрењанинци су

Упознајте Увеа. Он је џангризало – један од оних што
упиру прстом у људе који му
се не допадају као да су провалници затечени под његовим прозором. Сваког јутра
Уве иде у инспекцију по насељу у ком живи. Премешта
бицикле и проверава да ли је
ђубре правилно разврстано –
иако је већ неколико година
прошло откако је разрешен
дужности председника кућног савета. Или откако је „извршен преврат”, како Уве говори о томе. Људи га зову
„огорченим комшијом из пакла”. Али зар Уве мора да буде огорчен само због тога
што не шета около са осмехом залепљеним за лице?
Међутим, иза његове мрзовоље и педантерије скрива се једна прича и много
туге... И тако, када комшије
које се усељавају у суседну
кућу једног новембарског
дана случајно униште Увео-

посетили Постојнску јаму,
Предјамски град, Шкоцјанске
јаме, ергелу „Липица”, као и
градове Ајдовшчину и Штањел. Обишли су и школу у Постојни, где су присуствовали

настави, а последњег дана екскурзије допутовали су у Љубљану, где су били гости Дечјег позоришног фестивала.
Ова екскурзија представља
само део програма који је пла-

ниран за ову годину. Најмлађи
чланови Удружења Словенаца
из Панчева и Зрењанина током лета ће учествовати на
манифестацији „Добро дошли
кући” и у летњој школи која
ће бити организована по разним местима у Словенији.
Организацију екскурзије помогли су Министарство образовања и Завод за школство
Републике Словеније, Канцеларија за словеначку дијаспору и Национални савет словеначке националне мањине у
Србији.
М. Г.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Девојка у леду” Роберта Бриндзе
Након што је беживотно тело
девојке откривено под дебелим слојем леда у једном парку у јужном Лондону, детективка Ерика Фостер спремна
је на све како би сазнала шта
се догодило. Жртва је лепа и
млада девојка из високог друштва која је, чини се, водила
савршен живот. Али када
Ерика почне да копа по њеној
прошлости, уочиће повезаност овог убиства са смрћу
трију проститутки: оне су такође пронађене у замрзнутој
води других језера у Лондону.
Постепено ће се приближити
истини, не слутећи да се и
убица њој приближава.
Последња истрага коју је
Ерика водила имала је
озбиљне последице... Све је
пошло по злу и њен муж је
настрадао. Сада мора да са-

чува углед и каријеру и избори се са сопственим демонима, као и са убицом опаснијим од свих с којима се
раније суочавала. Да ли ће
га пронаћи пре него што буде касно?

Два читаоца који до среде, 5. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто волите крими-романе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојка у леду”
Роберта Бриндзе. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Закон крпе и закрпе
У прошлом броју нашег листа питали смо вас зашто
успешни мушкарци ангажују лажне девојке. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Calendar Girl” Одри
Карлан за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Такве је најлакше наћи а
да се притом не троши много енергије, а најлакше је и
отарасити их се.” 064/1792...
„Зато што, по закону акције и реакције, свако зашто
има своје зато, свака крпа
нађе закрпу, свака роба муштерију, а спонзоруша свог
спонзора.” 062/1911...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
шта би жртвовали зарад власти. Они ће освојити по један
примерак књиге „Хроника
настраности” Душана Микље.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Гаће. Ако ус...., да их одмах бацим.” 064/2969...
„Не бих жртвовала достојанство, никада се не бих сагла да узмем власт. Жртвовала бих власт над туђим
животима зарад власти над
сопственим.” 064/0541...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРОШЛОГ ПЕТКА У ЦЕНТРУ ГРАДА

НЕ ЗАБОРАВИТИ БОМБАРДОВАЊЕ СРБИЈЕ
Панчево је било међу
најчешће гађаним
градовима
На Рафинерију су
бомбе падале седам
пута
ВАЊА УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

О допингу
с министром
У среду, 29. марта, министар спорта у Влади Републике Србије Вања Удовичић посетио је Медицинску
школу „Стевица Јовановић”,
где је присуствовао предавању о допингу у спорту.
У улози домаћина био је
градоначелник Саша Павлов, а на спортском часу
који је одржан непосредно
пре предавања, у сали те
школе, министру и гостима

представили су се џудисти и
каратисти, као и играчи у
баскету, одбојци, рукомету
и шаху.
Предавање о допингу у
спорту у Медицинској школи бројним заинтересованим ученицима одржала је
Милица Вукашиновић Весић, директорка Антидопинг агенције Републике
Србије.
A. Ж.

НАЈСТАРИЈИ ОЛИМПИЈСКИ СПОРТ
У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Рвање стигло
у Омољицу

НАТО агресија на Србију 1999.
године, као и страдања и разарање који су тог пролећа задесили нашу земљу оставили су
дубок траг у Панчеву.
Ти догађаји се никад не
смеју заборавити – била је порука скупа одржаног 24. марта
у центру града, испред споменика Панчевцима који су изгубили животе током бомбардовања, али и у другим ратним сукобима. Организатори
су били градски одбори Удружења бораца Народноослободилачког рата и „Српских ратних ветерана”.
Представници тих организација положили су венце на
споменик, а пре тога је Срђан
Божовић, историчар-кустос у
Народном музеју, подсетио
окупљене на неправедан рат
који су најјаче земље на свету
водиле пре седамнаест година
против Србије.
– Када је реч о Панчеву, оно
је бомбардовано међу првима.
Прве ноћи су гађане касарна
„Аеродром” и фабрика „Утва”,
а касније и јужна зона. Само је
Рафинерија погођена седам
пута, а циљ НАТО-а била је и

„Петрохемија”, чији су резервоари били пуни изузетно токсичних материја. Панчево је било
међу најчешће гађаним градовима у Србији. На оваквим скуповима би сваке године требало
да буде све више људи, а било
би добро када би сећање на
бомбардовање наше земље било уврштено у школске програме – рекао је Божовић.
Он је подсетио и на то да је
у бомбардовању наше земље
међу страдалима било и седамдесет деветоро деце, што

је злочин који се не може
оправдати. Рекао је да не би
требало заборавити ни то што
је годину дана пре бомбардовања на Косову почела терористичка акција током које су
припадници УЧК нападали и
убијали наше војнике и полицајце уз подршку најјачих земаља Запада.
Божовић је рекао и да је
НАТО агресија на Србију
спроведена уз кршење свих законских норми, без одобрења
Уједињених нација.

Тодор Стојановић је истакао
да су се годишњице бомбардовања Србије до сада обележавале у фабрици авиона, али да ће
убудуће место сећања бити
споменик у центру града који је
подигнут захваљујући председнику војвођанских социјалиста
Душану Бајатовићу и „Српским ратним ветеранима”.
Стојановић је замерио локалној власти због тога што
није финансијски подржала
подизање споменика.
М. Глигорић

ПЛАНИНАРЕЊЕ ПО ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

Загајичка брда – поглед с врха

Рвачки клуб „Партизан” из
Београда наставио је да промовише најстарији олимпијски спорт, а све с циљем његовог омасовљења и очувања
богате и успешне традиције.
После ОШ „Стевица Јовановић” у Панчеву рвање је
стигло и у Омољицу. Челни
људи РК-а „Партизан” донирали су борилишта ОШ „Доситеј Обрадовић”, отворили

своју секцију у том месту, а
председник спортског колектива из Београда Рајко
Балтић причао је ученицима о историји и значају рвања за њихов развој.
Сви заинтересовани малишани који би желели да
се баве рвањем, ближе информације могу добити у
ОШ „Доситеј Обрадовић”.
A. Ж.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

Пораз „Пантера”
на старту

Чланови Планинарско-еколошког друштва „Соко” уприличили су у суботу, 25. марта, пешачку туру по Делиблатској
пешчари са успоном на Загајичка брда. То је била још једна прилика да се боље упозна
природни резерват који је близу нашег града и веома је приступачан за љубитеље природе,
али овог пута из једног мало
другачијег угла – с њене највише тачке.
Пут Пешчаре тог дана у раним јутарњим часовима кренула је тридесеточлана група
предвођена искусним планинарима из ПЕК-а „Соко” Браниславом Ровчанином, Срђаном Никићем и Миланом Кончаром, главним организаторима ове једнодневне туре, која је
стартовала од места Шушара.
У ово својеврсно „планинарење” по делиблатској природи,
поред старијих и искуснијих,
кренули су и млађи чланови
друштва, „соколићи”, од којих
су неки и предшколског узраста. Ипак, десетак малишана
равноправно је шетало најпре
равнијим пределима, а затим и
успонима на пешчане дине.
Уз пут су могли да виде део
вегетације која је већ кренула
да расте с првим пролећним
данима. Нешто од тога могли
су и да пробају, попут младих

коприва, а начин на који се
ова биљка у нужди може конзумирати без икакве термичке
обраде, објаснио је Бранислав
Ровчанин: убере се врх биљке,
с неколико листова, протрља
се између дланова, а направљена зелена лоптица може да
се поједе.
Поред природних лепота,
могле су се видети и неке вештачке творевине, као што су
хранилишта и појилишта за
животиње, али и ловачке чеке,
које могу послужити као заклон од кише или за преноћиште уколико вас ухвати ноћ у
Пешчари. Они млађи искористили су прилику да се попну
на ове осматрачнице и да погледају с њих, али тај поглед
није био ништа у односу на

онај који је убрзо уследио.
Уласком у зону Загајичких брда, где су пешчане дине више
од 200 метара, добија се осећај
као да сте у некој планинској
области, а не у равничарској

пешчари. Загајичка брда
представљају највиши део Делиблатске пешчаре, а по многима и најлепши. Поглед с
њих пружа се десетинама, па и
стотинама километара са свих
страна. Виде се околна места,
али и понеко даље место, Вршачке планине, јужни Карпати, као и у даљини вода Дунава. У све то уверила се и експедиција „Сокола” те суботе попевши се на врх, до камене куле, такозваног планинарског
оријентира 250.
ПЕК „Соко” приређиваће и
даље сличне акције, које се
могу видети у плану друштва
за ову годину. Наредно дружење биће већ у суботу, 1. априла, на Хомољским планинама.
Н. Р.

СТЕНДАП У КАЧАРЕВУ

Бриџис – мајстор
комедије

ПОНУДА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Прошлог викенда је стартовала нова првенствена трка
за бодове у Првој лиги Србије у америчком фудбалу.
У првом колу шампионата
панчевачки „Пантери” су на
СЦ-у „Младост” изгубили од
београдских „Плавих змајева” са 23:2.
Домаћи тим је на премијери био знатно ослабљен,
играо је без неколико првотимаца, веома важних
„шрафова” у екипи, па подмлађени састав „Пантера”
од часног пораза више није
могао.

Не и грање ранинг-бека
Сте фана Де ди ћа, као и
Мајкла Кембела, био је велики хендикеп за панчевачки тим, али треба истаћи да су јуниори, који су силом прилика заузели места
у првом тиму, пружили достојан отпор реномираном
ривалу. Једине поене за домаћи тим освојио је Дејан
Глигорић.
У следећем колу „Пантери” гостују у Сремској Митровици, где ће одмерити
снагу с домаћим „Легионарима”.
A. Ж.

Повољно у бању
Удружење инвалида рада и
особа са инвалидитетом Панчево у сарадњи са удружењем
„Пензионерски сервис” својим
члановима и корисницима
пензионерске „попуст картице” нуди под повољним условима боравак у бањама у Србији. У сарадњи с ПИО фондом
обезбедили су плаћање на дванаест полумесечних рата, као
и коришћење бесплатних ваучера за одмор.
Да би пензионери искористили право доплате тури-

стичког аранжмана на рате,
услов је да у бањи бораве минимум седам дана.
Удружење „Пензионерски
сервис” обавља и комплетну
папиролошку процедуру за
одлазак у бању.
За све додатне информације
пензионери се могу обратити
панчевачком Удружењу инвалида рада и особа са инвалидитетом, у Улици војводе Радомира Путника 19, од 9 до 13 сати,
или путем телефона 351-677.
М. Д.

Урнебесно вече стендапа одржано је у петак, 24. марта, у Дому омладине у Качареву. У
главној улози био је један од
најчувенијих представника ове,
у последње време изузетно популарне врсте комедије – Неша
Бриџис из Београда.
Публика, која је препунила
салу Дома омладине, уживала
је у његовој духовитости и
склоности ка импровизацији,
а у спонтаној и опуштеној ат-

мосфери могла је и активно да
учествује у представи.
Ово је већ други наступ
стендап комичара овог месеца, јер је претходно гостовао и
Срђан Динчић.
Качаревачки Дом културе је
овим сјајним комадом наставио низ квалитетних програма, а Дом омладине се полако
етаблира као једно од престижних места у области културе.
Ј. Ф.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву, 2003 годиште,
1.7 ЦДТИ. 064/14432-23. (СМС)
МЕРЦЕДЕС вито, без
улагања, регистрован, екстра стање.
064/886-50-02.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ вартбург,
нерегистрован.
064/195-28-31.
(236683)
ШКОДА фелиција
1.9, 2000. годиште,
тек регистрован, власник. 061/188-29-72.
(237810)
ОПЕЛ корса 1.0,
2002. изузетна, петора врата, сребрн, гаражиран, власник.
064/123-63-65.
(237806)

ОПЕЛ вектра 1.6,
1990. годиште, хаварисана отпозади.
064/438-54-15.
(237857)
ФОРД фијеста, 2011.
годиште, 1400 цм,
70.000 км, први власник, 7.000 евра.
065/803-03-99.
(237901)
МЕРЦЕДЕС 200 ЦДИ,
2009, замена за јефтинији ауто, стан +
доплата. 064/134-0630. (237923)
ФОРД фијеста 1992.
годиште, 1.3, није регистрован, 270 евра.
062/856-64-94.
(237922)

ПОВОЉНО шкода
фелиција, 2001. годиште, регистровaн.
063/707-19-64.
(27918)
ГОЛФ 2, 1985. годиште, бензин, гас, власник, гаражиран,
750 евра.
066/804-46-38.
(237921)
ВОЛВО 1.9 ТДИ,
2001, металик сребрн, изузетан, све од
опреме, власник.
064/137-64-14.
(237958)
ПЕЖО 406, 2001, караван, плин, 1.300
евра, није фиксно.
064/213-97-92.
(238043)
ЈУГО 55, 2002. годиште, исправан, нерегистрован,
250 евра.
064/327-60-52.
(237979)

ОПЕЛ астра Х, 1.7
ЦДТИ, 2005. годиште, у одличном стању, повољно.
064/431-07-31.
(237989)
НА ПРОДАЈУ ауди
А 3, 1997, металик
сив, клима, одличан.
069/744-286.
ЈУГО 45, 1990. годиште, исправан, нерегистрован.
063/312-644.
(237990)
НА ПРОДАЈУ мотор
пежо елисео,
150 цм. Тел.
060/726-12-56.
(237603)

ОГЛАСИ

СТИЛО 1.9 дизел,
2003. годиште, оцарињен, неисправан
мотор, комплет или у
деловима.
064/130-36-02.
(238021)
КОРСА 1.0, 2004,
троје врата, клима,
125.000 км, металик
сив, на име.
064/130-36-02.
(238021)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2001, децембар, петора врата, све од
опреме, даљинско,
100.000 км, власник.
064/130-36-02.
(238021)
ЈУГО корал 1.1, децембар 2003, гаражиран, добар, власник. 064/142-55-93.
(237973)
ВЕКТРА караван 1.8,
бензин, плин, 2001.
годиште, 1.300 евра.
062/172-56-62.
(238110)
РЕНО 5 Д, 1992. годиште, 500 евра. Тел.
063/185-22-74.
(238139)
СКУТЕР пијађо фри,
бео, 49 кубика.
064/149-24-70.
(238178)
ПРОДАЈЕМ голф 4,
дизел, петора врата,
у добром стању, цена
2.300 евра. Тел.
063/442-025.
(238173)
ГОЛФ 5, 2004, 1.9
ТДИ, на име купца,
може замена за Б 5
караван.
065/665-75-10.
(238149)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, алата, пољопрвиредне механизације
и осталих сировина.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(237256)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(237896)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне/неисправне.
064/171-22-13.
(238170)
МАШИНЕ

ТРАКТОР Т 40, сејалица, шпартач, плуг,
виклон, шпедитер –
продајем. 060/66079-60. (237494)
ПРОДАЈЕМ плуг
ИМТ 756, леватор
лифам 8 м, циклон.
063/746-77-80.
(237778)
ПРОДАЈЕМ пресу за
балирање клас маркант 50. 633-035,
063/472-440.
(237841)
КУПУЈЕМ круњач,
прекрупач оџаци.
Тел. 065/561-01-03.
(237813)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ монтажну лимену гаражу
2,4 х 4,7 м, цена 400
евра. 069/221-31-17.
(230191)
АПАРАТИ

ОТКУП свих врста
возила, хаварисаних,
страних, неисправних катализатора,
продаја делова за
сва возила. 069/20300-44, 066/409-991.
(237256)
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КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео касета,
квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(237830)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни
делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(236758)
СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ
боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463.
(237172)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО, багрем, буква, храст,
мерење на лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
НА ПРОДАЈУ собни
намештај, израда
1963. и два кауча.
Тел. 064/813-00-21.
(236484)
ПРОДАЈЕМ
професионалне
шиваће машине
јуки на монофазну
струју.
063/715-99-00.
(237123)

РАСАД: парадајз, паприка, краставац за
пластенике. Брестовац. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626285. (237348)
ПРОДАЈЕМ топлу пекарску витрину, 3.5 х
80. 064/370-79-47.
(237585)
ЛР кошнице нове, у
комплету или делове
појединчано, продајем. 060/660-79-60.
(237494)
НА ПРОДАЈУ дечји
креветац. 064/40392-85. (237799)
ПРОДАЈЕМ теле сименталац. 632-151,
064/380-56-30. (237)
КОТАО за грејање
„tam stadler”, 35 кв,
котао 25 кв, чешки,
продајем. 064/12363-65. (237806)

ИЗУЗЕТНО повољно
продајем полован
тросед на расклапање. Тел. 063/327003. (237877)
ПРОДАЈЕМ 30 ЛР
кошница са пчелама.
013/627-467,
063/627-425. (23787)
КИРБИ нов, трпезаријски сто, столице,
терасни сто, столице,
фотеље, тепихе.
064/955-51-85.
(237876)
ПРОДАЈЕМ добар
електрични шпорет
„алфа Врање”.
013/251-42-66,
064/489-40-36.
(237858)
ПРОДАЈЕМ инвалидска колица, столицу
са ве-цеом и телевизор. 064/252-50-51.
(237859)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
371-568,
063/773-45-97.
(237865)
БЕТОНСКИ блокови
за повољну брзу
градњу. Квалитет,
превоз. Црепаја, „Луна Плус”.
069/275-73-94.
(237866)
ПРОДАЈЕМ ТВ рисивер, скенер, штампач, таблет, бежични
телефон.
062/318-668.
(237895)
ПРОДАЈЕМ нове кауче, бојлер, радијатор, очувану старинску витрину, бибер
цреп.
064/154-25-82.
(237888)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дрвене
вакумиране прозоре
с ролетнама.
061/173-60-35.
(237924)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, четири године
стар, дим. 165 х 60 х
60 цм. Бранислав.
064/428-18-75.
(237925)

ПОРОДИЧНА гробница, Старо православно код капеле.
063/856-48-38.
(237931)
ТОПЛОТНЕ пумпе од
2.150 евра, најекономичнији вид грејања,
гаранција. 062/11826-81. (237917)
ВИЛАГЕР, бензинска
косилица, мишелин
гуме 195/65/15.
066/804-46-38.
(237921)
ПОЛОВАН комбиновани шпорет „слобода”, дупла судопера
са висећим елементом, дуж. 120 цм.
064/210-69-12.
(237943)

ПОЛОВАН намештај
за кафић, столови за
пицерију медијапан,
столице за терасу,
кафе апарат, ледомат, фрижидер, договор. 064/329-4840. (237937)
ВЕШ-МАШИНА privileg са горњим пуњењем, исправна, одлична, повољно.
065/361-13-13.
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/10778-66. (237961)
ДЕТЕЛИНА балирана, зелена, није кисла. 064/260-03-93.
(238038)
ПРОДАЈЕМ два акумулатора, 110 ампера, оба 14.000 динара. 064/354-69-94.
(238050)
ЦРЕП 222, медитеран Кањижа, продајем. Тел. 063/311277. (238066)

МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност клања, печења и резервисања.
Тел. 063/311-277.
(238066)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
4.500, кревети од
9.000, угаоне клупице од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(2398005)
ПРОДАЈЕМ саламорезницу, фрижидер,
полице за СТР.
064/324-06-99.
(237974)
ПРОДАЈЕМ кожну
гарнитуру, трпезаријску витрину, плакар,
замрзивач, столице,
повољно. 061/19881-42. (237992)
ПОЛОВАН намештај,
бела техника, имамо
све од игле до локомотиве, бесплатна
достава до 50 километара. 061/317-0767. (2379929
ДВА старинска ормара, кауч и две ТА пећи. 064/130-36-02.
(238021)
КАЗАН за ракију,
дна, табарке, ложишта, луле, мешачи.
331-586, 063/805-7460. (238077)
БУКВА, багрем,
храст, багремове сеченице, багремови
стубови. „Топлина”,
063/364-310.
(238104)

НОВИЈЕ веш-машине, комбиновани
фрижидери, ТА пећ
3,5 кв, телевизор 51
цм, угаона гарнитура, француски лежај,
тросед мојца, трпезаријски сто са столицама. 063/861-82-66.
(238094)
ДРВА за огрев, преостала, са прево зом,
повољно. 064/12269-78. (238108)
ПРОДАЈЕМ половне
замрзиваче, усправни, шпорет и веш-машину. 062/658-091.
(238144)
ПРЕКРУПАЧ „лифам”, 10.000. Тел.
063/185-22-74.
(238139)
НА ПРОДАЈУ штене
ротвајлера. 064/24068-67. (238166)
ПРОДАЈЕМ висећу
кухињу са уграђеном
судопером. Добро.
Тел. 069/540-63-33.
(238151)
БАЛИРАНА детелина
150-250, на продају.
Мића, 064/303-2868. (238197)

ОГЛАСИ
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НА ПРОДАЈУ регал,
сто, столице, комоде
и витрине, каучеви,
опрема за печењару,
полица за телевизор,
сто за компјутер,
сандук за постељину,
радни сто и др.
064/155-38-13.
(238199)
ЈАБУКЕ за ракију,
продајем. 064/23264-33. (238189)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(237636)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, старо гвожђе и
остало непотребно и
старо. 066/900-7904. (237801)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
столове, столице, кухињске клупе, витрине, комоде. 063/19507-17. (237820)
КУПУЈЕМ полован
намештај, ТА пећи,
остало покућство.
062/148-99-94.
(237992)
КУПУЈЕМО значке,
ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(238067)
КУПУЈЕМ: перје, старе сатове, стари новац, пенкала, слике,
фигуре, стару бижутерију, сифон флаше
и друго. 335-974,
063/705-18-18.
(238064)
КУПУЈЕМ полован
намештај. 335-930,
064/366-57-87.
(238064)
КУПУЈЕМ перје, старе есцајге, старе
играчке, статуе, стару пошту и остало.
335-974, 063/705-1818. (238064)
КУПУЈЕМ обојене метале, алуминијум,
гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре. 061/20626-24. (238190)

КУПУЈЕМ гвожђе,
акумулаторе, бакар,
месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(238190)
КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, шпорете, креке
весо, замрзиваче,
фрижидере, замрзиваче, телевизоре,
остало. 064/484-1376. (238190)

КУПУЈЕМ гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре
и остали отпад.
061/322-04-94.
(238190)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Новом
Селу. 063/874-70-77.
(СМС)
ДИРЕКТНА продаја,
Стрелиште, Ул. Дечанска 2, кућа сива
градња, грађевинска
дозвола, власник,
1/1, екстра локација,
објекат слободно
стојећи, фронт 14
метара на парцели
површине 4,13 ари,
ограђено зиданом
оградом. Објекат 155
м2 бруто, таван адаптиран до 100 м2,
укупно 230 м2, три
паркинг места, колски улаз, улазак у посед одмах. На објекту сви нови прикључци, струја, вода, канализација. Цена
62.000 евра.
063/637-673,
063/194-82-14. (238)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Дебељачи, Ул. Моше
Пијаде бр. 35.
063/884-01-28. (237)

КУЋА са два стана,
сређена, ЕГ, плац 7
ари, 1/1. 061/224-4797. (236770)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, 14
ари, Иваново; 30
ари, Омољица.
062/708-070.
(236486)
КУЋА 5,5 ари, 1/1,
24.000 евра. Качарево. 063/694-451.
(237686)

ХАЈДЕ Панчевци, сад
је згода. Хитно продајем кућу у Качареву 170 м2, одмах усељива, легализована,
све сређено.
013/601-472,
062/893-26-90.
(236721)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
стамбених јединица
у изградњи. 064/16026-89. (236659)
НОВА МИСА, кућа
240 м2 у нивоима, на
2,3 ари плаца, предато за легализацију,
власник, 57.000 евра.
063/826-97-09.
(236878)
ХИТНО продајем
спратну кућу у Јабуци, 220 м2, седам и
по ари плаца, ограђено. 063/715-99-00.
(237124)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Панчева, 80
м2, могућа надоградња. 060/067-11-44.
(237116)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,3
ара, комплетна инфраструктура.
062/634-008.
(237741)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, плац 28
ари, струја, бора, подрум, шупа, алат.
063/734-52-25.
(237425)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, улица Петра Драпшина око
120 м2, 17 ари плаца,
власник, 1/1.
064/370-79-47.
(237585)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 8 ари.
Тел. 060/601-60-23.
(237799)
КУЋА, воћњак и помоћни објекти, околина „Малог раја”.
013/371-561,
063/360-165. (23778)
БАШТА, 6 ари, на
Новосељанском путу,
између пута и пруге.
Тел. 063/865-80-77.
(237821)
БАШТА 28 ари, грађевинска зона, воћњак, објекат, Јабучки
пут, повољно.
069/448-68-78.
(237823)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу са
воћњаком, Војловица, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(237833)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(237840)
ПЛАЦ, стара Миса,
грађевински, 6.000
евра. 060/011-96-66.
(237816)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута,
52.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(237910)
ДОЊИ ГРАД, хитно,
део куће, 55 м2, ЕТ,
усељива, без улагања. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/83623-83. (237910)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову. 013/263-4021. (237926)

КУЋА на продају,
150 м2, гаража, 15
ари плаца. Тел.
061/184-53-53.
(237837)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викендица 25 м2,
помоћне просторије
64 м2, све легализовано, на 14 ари воћњака и баште,
15.000 евра.
063/771-42-24.
(237805)
КУЋА у Панчеву, Цара Душана 100, 176
м2, на 8 ари плаца.
013/251-66-46.
(327817)
СТАРА кућа са плацем 30 ари, Банатско
Ново Село.
063/863-80-15.
(237872)

10 АРИ баште, воћњака, друго српско
поље, близина касарне, бивша 5000.
064/888-40-95.
(237891)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, без
улагања, 70.000.
(677), Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(237936)
КУЋА, 120 м2, на 5
ари, Преспанска 15.
Легализовано, власник. 063/307-674.
(237944)
НА ПРОДАЈУ кућа,
четири стамене јединице, 2,5 ари плаца,
Тесла, може замена
уз доплату.
063/849-94-07.
(237955)

ПРОДАЈЕМ кућу, може и етажно, нова
Миса. 064/327-6075. (237853)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, 7.02 ара,
приватна својина,
удео 1/1, грађевинско земљиште.
060/743-03-62.
(237875)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, поред пута, 9 ари.
060/028-67-43.
(237881)

КОД ТУРСКЕ главе,
кућа преправљена у
два локала, дворишни стана 2 ара, само 52.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
СТАРА МИСА, кућа
300 м2, 6 ари, одлична, 66.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на старој Миси. 069/223-24-25.
(237970)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце. Може
и замена. 063/81456-25. (238049)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија,
приземна, 33.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(238048)
БРЕСТОВАЦ, новија
трособна, 90 м2, 7,45
ари, 16.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(238048)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(238048)
ОМОЉИЦА, 126 м2,
сређена, подрум, 2
ара, 20.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(238048)
ПЛАЦ, Баваништански пут, 12 ари,
3.000 евра. Тел.
064/238-09-86, после
13 сати. (238036)
ПРОДАЈЕМ градско
грађевинско земљиште са објектима 54
х 200 м, ограђено на
асфалту, међународни пут Панчево-Вршац, погодно за више намена. 066/385289, 063/385-289.
(238040)

МИСА, 290 м2, три
етаже, све сређено,
5.8 ари, 66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238041)
ТЕСЛА, прелепа салонска, 178 м2, 5,5
ари, 95.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(238041)

КУЋА на Стрелишту,
70 + 45 м2, 10,5 ари
плац. Хитно.
066/351-808.
(238052)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, 29.000, могућ договор.
064/902-28-80.
(238061)
КУЋА у Омољици,
120 м2, 9 ари плаца.
060/619-32-22,
064/200-02-09.
(238024)
ПРОДАЈЕМ дворишну спратну кућу, 45
х 2. Цена 25.00 евра,
062/154-01-58,
011/355-48-64.
(238027)

ЈАБУКА, приземна
кућа, одмах усељива.
Власник. 063/765-8260. (238014)
НОВА КУЋА, Сибница, 10 ари, ограђено,
34.000 евра. Договор. (470), 345-534,
064/246-05-71.
(238016)
ТЕСЛА, 181 м2, 4,8
ари, 57.000; стара
Миса, 120 м2, 5,5
ари, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(238017)
ПРОДАЈЕМ кућу са
локалом у Маргити.
064/431-07-31. (237)
КУЋА, Стрелиште, 60
м2, 4 ара, усељива,
сређена, хитно,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (237)
ВЕЛИКИ избор кућа,
центар, Котеж 2. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237978)
КУЋА, центар, Карађорђева. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (237981)
НОВА МИСА, 24 ара,
кућа 156 м2, 31.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 300 м2,
спратна, 4.5 ари,
58.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(238093)
СТРЕЛИШТЕ, породична кућа, 100 м2,
ПР, 41.000, комплет
реновирана, одмах
усељива, хитна продаја, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (238093)
МИСА, Стара Козарачка, 80 м2, плац
6,5 ари, 25.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(238093)
КУЋА, Доситејева 8а, укњижена, 2 ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(238077)
КАРАУЛА, 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(238079)
СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара плаца, 23.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (238079)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2 на 10
ари, 41.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (238079)
КОТЕЖ, кућа на продају. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(4706)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без посредника, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(238138)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис и становање. 063/329464, 066/001-050.
(238145)
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ПРОДАЈЕМ кућу 62
м2, Стеријина улица,
Тесла. 060/333-0150, после 15 сати.
(238130)
ДЕО куће, 50 м2, 2
ара, посебан улаз,
11.000 евра, стара
Миса. 061/664-3926. (238188)
ПРОДАЈЕМ 20 ари
грађевинског земљишта на Скробари, добра локација. Тел.
060/144-25-06.
(238185)
ПЛАЦ у Омољици,
Поњавичка 102, 11,5
ари, започет објекат.
064/260-05-34.
(238176)
КОМФОРНА кућа 40
м2, башта 20 ари, Пелистерска, Панчево.
065/251-56-89.
(238162)
ПРОДАЈЕМ плац 3,6
ари, Светозара Шемића, 60 ари. Панчево. 066/520-25-65.
(238162)
КУЋА 65 м2, 3 ара,
све ново, усељива,
стара Миса, 15.500.
061/664-39-26.
(238188)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 9 ари. Тел.
066/363-454.
(238196)
КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, грађевинска
дозвола, Пелистерска 20. Новосељански пут. 065/410-9734. (238195)
ПЛАЦ са кућом, близу центра, 13 ари, 87
м2, идеално за воћњак, башту, 50 м2.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(248202)
НОВОСЕЉАНСКИ,
викендица, вода, 27
ари, 88 м2, воћњак,
само 8.000 евра.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(248202)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребне куће и станови на
бољим локацијама.
(238), 064/668-8915. (237972)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН стан 50
м2, строги центар,
власник 1/1. 063/11112-54. (СМС)
СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.

ХИТНО, потпуно сређен стан, Тесла, 52
м2, 27.000 евра.
064/444-42-90.
(236598)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан 52 м2, Котеж 2,
власник. Вреди погледати. 062/445614. (237535)
ТЕСЛА, трособан,
ЦГ, терасе, сређен,
80 м2, власник.
013/331-079,
063/770-45-55.
(237463)
САЛОНСКИ стан,
Првомајска, 98 м2,
сређен, гаража, подрум. 064/153-14-03.
(236974)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат.
065/398-98-99.
(236879)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 44 м2,
ТА, II, Стрелиште.
069/304-78-85.
(237758)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 62 м2, центар.
064/927-53-03.
(237860)

МЕЊАМ једноипособан стан, приземље,
за већи или мању кућу. 013/344-931.
(237805)
ХИТНО двособан мањи стан, приземље,
ново, близу Болнице.
013/344-931.
(237807)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1, двособан, први спрат, 32.000
евра. 063/890-14-05.
(237866)
ПРОДАЈЕМ стан у
Тополи, 60 м2, 22.000
евра. 069/663-773.
(237854)
ТЕСЛА, једнособан
стан, 29 м2, ЦГ, без
посредника.
064/866-23-70.
(237943)
СТАН, Тесла, Нови
свет, двособан, 60
м2, I спрат, ЦГ, тераса, подрум, 35.000
евра. 064/210-69-12,
064/922-84-17.
(237943)
НОВА МИСА, трособан, 85 м2, ЦГ, може
замена за мањи.
064/134-06-30.
(237923)

ТЕСЛА, 36 м2 + 5.5
м2 тераса, власник,
1/1, без посредника,
близу „Авив парка”,
укњижен. 065/38727-50. (237906)
СОДАРА, 41 м2, ЦГ,
ПР, сређен, усељив,
26.500. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83. (237)
КОТЕЖ 2, 63 м2, ЦГ,
III, лифт, први део
до гаража, 32.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-2383. (237910)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ,
I, одличан, 32.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-2383. (237910)
ТЕСЛА, 41 м2, ЕТ,
ПР, усељив. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237910)
СОДАРА, двоипособан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, кабловска,
интернет. 344-254.
(237845)
ДВОРИШНИ стан, 60
м2, тотално сређен,
Максима Горког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00.

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан полунамештен, без грејања.
061/173-60-35.
(237924)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III,
тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, В, ЦГ, 20.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(237936)
СТРЕЛИШТЕ, центар;
трособан, 69 м2, ВП,
новија градња,
38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)
КОТЕЖ 2, дуплекс,
84 м2, тераса, укњижен, усељив, 35.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(237936)
ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)

ЦЕНТАР, једнособан,
37 м2, I, ТА, тераса,
24.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)
КОТЕЖ 2, почетак,
двоипособан, V,
лифт, 40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, 55 м2,
II, сређен, 31.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(237936)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
42 КВМ, Тесла, центар, 25.000; Миса,
нов, 22.000.(324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237964)
ЈЕДНОСОБАН, 35 м2,
Стрелиште, 21.500,
Котеж, центар,
19.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237964)
ДВОСОБАН, 49 м2,
Стрелиште, 22.000;
Котеж, Миса, 54 м2,
нов, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237964)
СТАН на Содари, 54
м2, ЦГ, V спрат. Тел.
064/824-17-13.
(237970)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17 м2, II,
12.800. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15.(237972)
СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 65
м2, 33.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (237972)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
КОТЕЖ 1, трособан,
66 м2, ВПР, две терасе, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (237)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, тераса, I,
31.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (237972)
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КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, I, сређен,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
ЦЕНТАР, трособан,
73 м2, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
ТЕСЛА, једноипособан, 47 м2, V, без
лифта, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)

КОТЕЖ 2, трособан,
80 м2, 50.000, договор. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 61 м2, V, 36.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237972)
НОВОГРАДЊА, једноипособан, Цара
Лазара, 50 м2, III,
усељив, 35.000.
063/274-951.
(23845)

НОВА МИСА, једноипособан, 44 м2, ТА,
ВП, 18.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.(23845)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, I, ЕГ, усељив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (23845)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 38.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
СОДАРА, једнособан, 37 м2, IV, ЦГ,
лифт, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23845)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2, II, ЦГ, две
терасе, усељив,
31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(23845)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 49 м2, VII, ЦГ,
комплет сређен, усељив, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23845)
ТЕСЛА, једноипособан, 42 м2, IV, ЦГ,
25.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(23845)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, двособан,
49 м2, IV, ЦГ, 26.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
СОДАРА, двоипособан, 61 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 37.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494898. (23845)
КОТЕЖ 2, добар двособан, 58 м2, VI,
31.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(238048)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
I, ТА, уредан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.

СТРЕЛИШТЕ, добар
трособан, 71 м2, тераса, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(238048)
САМАЧКИ, 17 м2, III,
ЦГ, 11.000. (49),
„Мустанг”,
062/129-94-67.
(238048)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2,
III, плин,
34.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(238048)
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РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (238041)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 54 м2,
Стари Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(238086)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 25.000, ВПР, ЦГ.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (238058)
КОТЕЖ 2, двособан,
51, сређен, ВПР,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(238058)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 69 + Т, ЦГ,
II, квалитетан,
39.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (238047)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, ЦГ, IV, квалитетно реновиран,
36.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(238047)
СОДАРА, једнособан, 33 м2, ВП, ЦГ,
одличан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(238047)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2 + Т, II, ТА, ново купатило, 23.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(238047)
ДВОРИШНИ, шири
центар, 70 м2, 2,5
ара плаца, за реновирање, 14.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(238047)
ДВОИПОСОБАН
стан, 78 м2, Стрелиште, IV спрат, лифт,
ЦГ, интерфон, рампа
за колица. 062/770540. (237507)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, укњижен,
17.500 евра фиксно.
064/938-41-99.
(238034)
НОВА МИСА, нови
станови, једнособни,
двособни, дуплекс,
власник. 063/304222. (238009)

СТРОГИ центар, 50
м2, ЦГ, 34.000 евра,
договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(238016)
ДВОСОБАН, ЦГ, Тесла, Нови свет, 55 м2,
33.000, договор, замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (238016)
ДВОСОБАН, ЦГ, Котеж, ВП, 57 + 6 м2,
33.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(238016)

СТРОГИ центар,
спрат, две терасе,
идеално за канцеларију, ординацију.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(238016)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, алу-столарија,
ЕГ, две терасе, кухиња, одмах усељив,
36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(238016)

ПРОДАЈЕМ стамбено-пословни објекат,
200 м2, центар, власник. Тел. 063/262359. (238004)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, V,
ЦГ, 42.000; трособан,
III, ЦГ, Дринска,
42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (23817)
ЦЕНТАР, прелеп, 90
м2, V, ЦГ, 50.000; Котеж 1, двособан, I,
ЦГ, 34.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (23817)
КОТЕЖ 2, сређен, 59
м2, I, 36.500, Стрелиште, трособан, IV,
ЦГ, 47.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (23817)
СОДАРА, двоипособан, 69 м2, ново
40.000, 74 м2, трособан, I, 46.500, 68 м2,
трособан, 36.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (237958)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
24 м2 + тераса,
14.000; 26 м2,
17.000; 28 м2,
19.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237958)

ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, 39.000; 74 м2,
трособан, 47.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (237958)
ЦЕНТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, двособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237958)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан, 32.000; 70 м2,
трособан, 39.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (237958)
ЦЕНТАР, стан до
улице, 50 м2, 19.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (237958)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
двособан, ЦГ, лифт,
22.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237958)
КОТЕЖ 1, гарсоњера
25 м2, IV, ЦГ, 18.000.
(188), „УнаДалли”,
064/255-87-50.
(237981)
НОВА МИСА, гарсоњера 25 м2, опремљена, 11.000 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50 м2, двособан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (237981)
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СОДАРА, мањи двособан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)
НОВА МИСА, 40 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)
СОДАРА, двособан,
58 м2, ЕТ, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)
СОДАРА, трособан,
83 м2, ЦГ, 46.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)
СТРОГИ центар, 50
м2, IV, 34.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(238093)
СТРЕЛИШТЕ, 38 м2,
једнособан, ВПР, ЦГ,
18.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(238093)
МИСА, 80 м2, трособан, ВПР, ЕГ, 45.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(238093)
СОДАРА, 37 м2, једнособан, IV, 23.000,
хитно, Содара, 61 м2,
ПР, 37.000, реновирано, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (238093)

ДВОИПОСОБАН
стан, 58 м2, етажно
грејање, сређен. Тел.
060/333-56-41. (238)
МАРКА КРАЉЕВИЋА,
двособан, комплет реновиран, 48 м2,
27.000. (097), „Перфект”. 064/348-05-68.
СТРОГИ ЦЕНТАР,
двособан, 50 м2,
IV/5, ЦГ, 34.000.
(097), „Перфект”.
064/348-05-68. (238)

ТЕСЛА, једноипособан, 42 м2, 23.000;
једнособан, 36 м2,
21.500. (097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(238079)
КОТЕЖ, двоипособан, 58 м2, 35.000;
једноипособан, 55
м2, 30.000. (097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(238079)

МАРГИТА, двособан,
42 м2, приземље,
двориште,
22.000. (097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(238079)
СОДАРА, двособан,
57 м2, 27.000; двоипособан, 70 м2,
36.000. (097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(238079)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 41.000 евра.
(097), „Перфект”.
064/348-05-68.
(238079)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2,
48.000; двособан,
63 м2, 31.000 евра.
(097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(238079)

СТРЕЛИШТЕ, мањи
троипособан, 58 м2,
VI, 31.000 евра.
(097), „Перфект”.
064/348-05-68. (238)
КОТЕЖ 1, продајем
двоипособан нов стан,
повољно. (661), „Весна 2”, 066/937-00-13.
СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан, 60 м2,
добра локација, хитно. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (4706)

НОВА миса, двособан, III, 56 м2, ТА,
24.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(238096)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(238096)
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КОТЕЖ 1, двособан, I,
57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
ЦЕНТАР, двособан,
56 м2, ЦГ, IV, 32.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (238096)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, ВПР, 53 м2,
ЦГ, 26.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(238096)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, I,
35.000; дворишно,
50, 18.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(238100)

ОГЛАСИ

СОДАРА, 1.0, ТА,
22.000; Котеж 2, двособан, 54, 28.000;
Качарево, 9 ари, 140,
договор. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(238100)
ТЕСЛА, одлично место, I, 53 м2, ЦГ, велика тераса.
062/112-33-70.
(238164)
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НАЈПОВОЉНИЈИ
станови, куће, плацеви. Агенција „Ћурчић”. (300), 362-816,
063/803-10-52.
(238117)
КОТЕЖ 2, двоипособан, сређен, I спрат,
ЦГ, лифт, власник,
усељив, 36.500.
060/800-50-12,
064/217-79-00.
(238140)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 56 м2 + тераса +
остава + подрум, VI
спрат, ЦГ, алу-столарија, комплетно сређен, укњижен, 31.000
евра. Договор.
064/613-24-28.
(238126)
САВСКА, Содара, 37
м2, IV спрат, тераса,
клима, два лифта,
видео-надзор.
065/828-19-64.
(238163)
ЕКСТРА, Стрелиште,
нов, 54 м2, укњижен,
ПВЦ, клима, паркинг,
34.000 евра.
062/269-566. (23817)
ЕКСТРА, Стрелиште,
нов, 44 м2, поткровље, ПВЦ, клима,
укњижен, 23.000
евра. 062/269-566.
(238175)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
40 м2. 064/413-6165, 252-13-66.
(238174)
СТАН у центру, 59
м2, дуплекс, 33.500
евра, власник.
065/682-59-86.
(238165)
ЦЕНТАР, нов двособан, 40 м2, I, ЕГ, тераса, 29.500. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(238202)
КОТЕЖ 2, 57 м2, VII,
тераса, 28.000; Котеж 1, двоипособан,
VI, само 33.000. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(238202)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, само 30.000; празан, за реновирање.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(238202)
ЦЕНТАР, трособан,
II, ТА, алу прозори,
паркет, 78, празан.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(238202)
ТЕСЛА, 44 м2, ВП,
комплет но реновиран, празан, одмах
усељив. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(238202)

НОВА МИСА, двоипособан, зграда, ЦГ,
велика тераса, гаража, 37.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4706)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
18.000, дајем ауто,
3.000, 15.000 кеш.
064/134-06-30.
(237923)
КУПУЈЕМ стан, двособан, приземље, I
спрат, II спрат,
Содара, центар.
064/231-59-52.
(237913)
КУПУЈЕМ стан на новој Миси, 80 – 90 м2.
063/824-07-26.
(237897)
КУПУЈЕМ мању
стамбену јединицу
на Тесли, нижа
спратност.
064/006-71-00.
(237844)

КУПУЈЕМ стан око 50
м2, са терасом, на I и
II спрату, без посредника. 061/317-84-56.
(237965)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата.
063/800-44-30.
(238096)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине”
(636), Вељка Петровића 7, локал 11, потребне некретнине
на свим локацијама.
Кеш исплата.
069/196-96-05.
(238093)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(238079)
АГЕНЦИЈИ „Милка
М” потребне некретнине, брза реализација, све локације.
063/744-28-66.
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине” купује
мање станове. Брза
реализација. (238),
064/668-89-15.
(237972)

ГАРСОЊЕРА
у центру, комфорно
и повољно.
063/721-41-21.
(СМС)
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ИЗДАЈЕМ намештену
кућу за становање у
замену за измирење
дуга за струју. Старчево. Звати после 17
сати. 063/191-73-60.
(237797)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру. Тел.
065/617-74-54.
(237849)
СТАН, полунамештен, већи, нова Миса. Тел. 064/220-1725. (237821)
ДВОСОБАН, ненамештен, нова Миса,
плин, клима, кабловска, телефон, интерфон, 70 евра.
063/895-33-92, 343675. (237825)
ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса, депозит.
063/207-819.
(237816)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једноипособан
стан, ЦГ, Котеж 2.
063/846-80-75.
(237808)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ,
самици. Тел. 378093. (237859)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ, I
спрат, Содара.
060/351-11-08.
(237870)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Миси.
060/087-84-75.
(237856)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у центру Стрелишта.
060/721-21-04.
(237920)
ТРОСОБАН намештен стан, Мајке Југовића 13, за 150
евра. 065/330-46-11.
(237952)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, центар, намештен, повољно.
064/140-52-81. Славко. (237962)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
клима, ЦГ. 064/31704-71. (238054)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан у кући,
улични део, Максима
Горког 94. 061/52026-10. (237998)
ТЕСЛА, 44 м2, стан
намештен. Тел.
063/837-37-71,
063/841-16-27.
(238025)
ПРАЗАН стан 40 м2,
нова Миса, други
спрат, без грејања,
цена договор.
063/863-85-04.
(238030)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, 150 м2, за
пословну активност.
062/347-667.
(238028)
ИЗДАЈЕМ изузетно
леп једноипособан
стан, 48 м2, на Кеју.
063/168-43-22.
(238035)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, центар, ТА, I спрат, телефон, интерфон,
клима. Тел. 013/25101-65. (238075)
КУЋА, Војловица, 90
м2, ЦГ, клима, телефон, гаража, двориште. 064/084-21-62,
013/263-80-93.
(238115)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан 60 м2, у центру,
грејање, интернет
обезбеђен. 060/04048-11. (238101)
СТАН на Стрелишту,
60 м2, I спрат, ЦГ,
после 17 сати.
063/320-617. (23810)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан за дужи период, на Содари.
063/711-58-37,
063/351-861.
(238111)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, 27
м2, ЦГ, обавезан депозит, дужи период.
063/617-421.
(238112)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
од 25 м2 на Котежу
1. Тел. 064/184-8750. (238116)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, центар. 063/151-81-77.
(238124)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан, аутобуска-пијаца, кабловска, ТА. 063/742-1427. (238131)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
центар, депозит обавезан. Тел. 064/16502-92. (238129)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан у
центру, ненамештен.
061/610-90-76.
(238157)
НАМЕТШЕН, једноипособан стан, ТА,
код Хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-4807. (238179)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру на
Котежу 1. Тел.
064/420-77-46.
(238192)
ГАРСОЊЕРА, шири
центар, новоградња,
100 евра, издајем.
065/432-26-61,
063/737-68-67.
(238203)
СТАНОВИ за издавање. 064/155-38-13.
(238199)
ИЗДАЈЕМ, центар,
34, празан, ТА, тераса, 100 евра; Самачки, I, намештен, 80
евра. 069/744-28-66.
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву. 061/31907-77. (СМС)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут
113, Панчево.
063/838-33-97.
(237591)
ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца
на главном путу.
064/370-79-47.
(237585)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор у
строгом центру, 26
м2, 70 евра. 063/10939-14. (2137791)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци.
063/808-58-16.
(237915)
ПОТРЕБНЕ раднице
у кухињи и у продаји
за ресторан „Пилећи
дућан”. 377-230,
064/259-96-62.
(237903)
ПЕКАР хлебаџија и
радник на пећи, може неискусан.
064/120-09-42.
(237891)
ХАЛА на 5 ари, ограђено и грађевински
плац 4 ара. 069/21397-37. (237932)
ИЗДАЈЕМ опремљен
фризерски салон.
069/210-00-12.
(237850)
ЛОКАЛ за издавање,
насеље Тесла, добра
локација. 065/20592-33. (237835)
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ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, до пута.
064/959-98-83.
/237829)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
(237862)
ИЗДАЈЕМ локал, угао
Карађорђеве и Браће Јовановић, 25 м2.
061/190-99-99.
(237869)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, тржни
центар код Суда, 14
м2, 13.000 евра.
069/663-773.
(237854)
ПРОДАЈЕМ локал,
центар, 96 м2, повољно. 064/329-48-40.
(237937)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, до улице, излог,
центар. 063/314-803.
(237954)
ИЗДАЈЕМ локал, 60
м2, угао Димитрија
Туцовића и Ритске.
064/324-06-99.
(237979)
ИЗДАЈЕМ локал/пивницу у строгом центру. 064/668-87-38,
065/202-63-81. (237)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор, 52 м2, ТЦ,
Змај Јовина 2, локал
2. 060/562-62-96.
(237984)
ХАЛА, стара Утва,
340 м2, канцеларија,
купатило, кухиња,
двориште. 063/77476-40. (237988)
ИЗДАЈЕМ локал 60
м2 у Улици Браће Јовановић. 063/314609. (238049)
ЦЕНТАР, школе, део
куће, локал 28 м2, са
припадајућим таваном, 20.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(238041)
ИЗДАЈЕМ фризерски
салон са опремом,
на Котежу 2.
063/706-16-65. (238)
ИЗДАЈЕМ локал у
строгом центру. Војводе Радомира Путника 21. 063/891-0558. (2380457).
ИЗДАЈЕМ бутик у
центру града са
опремом и робом.
062/826-12-55.
(238062)

ИЗДАЈЕМ локал од 9
м2, 48 м2, бивши кафић „Блиц”.
064/267-72-17.
(238070)
ИЗДАЈЕ се пословни
простор 140 м2, шири центар, погодан
за велепродају, пекару, радионицу,
спортске активности.
063/315-290.
(238123)
ИЗДАЈЕМ локал, супер место, паркинг,
продаје се цигла велики формат.
064/283-48-35.
(238142)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, центар. Тел.
063/151-81-77.
(238124)
ПРОДАЈЕМ локал у
Банатском Карловцу,
близу школе.
063/367-750,
066/345-023.
(238128)
ПРОДАЈЕМ пословни
или магацински простор 450 м2.
060/312-90-00.
(238143)
ПРОДАЈЕМ или мењам зграду 1.650 м2,
на 10 ари плаца.
060/312-90-00.
(238143)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 29 м2.
060/312-90-00.
(238143)
ЛОКАЛ, 30 м2, два
улична излога, строги центар, издајем.
066/344-033. (23820)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА куварица
са искуством, ресторан „Бакана”,
063/426-103.
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са искуством.
069/301-17-00. (СМС)
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице на
индустријским
машинама. Звати на
065/235-76-37.
(СМС)
ПОТРЕБНА радница
у кафићу.
063/800-07-94.
(238037)

ТРАЖИ се радник за
послове бродски
агент. Услови: знање
енглеског, возачка,
компјутерски рад.
Рад у Луци Панчево
и Београд. Тел.
063/323-830.
(237593)
ПОТРЕБНИ продавци за рад на терену.
Тел. 063/757-47-21.
(236581)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(237531)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем, локал у центру.
063/834-88-10.
(237531)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским шиваћим машинама са
искуством.
064/001-19-47.
(237628)
ПОТРЕБАН радник
за монтажу ПВЦ, АЛ
столарије.
060/367-70-00, „Danito¨ d. o. o.
(238071)
ПОТРЕБАН кувар са
искуством.
064/874-03-01.
(238031)
„ДРАГАНА НС”, потребна фризерка.
060/713-62-05.
(238003)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник,
Моше Пијаде 86.
063/865-27-76. (237)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у пекари
„Миа”. 065/330-4804. (237997)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребни: мушкоженски фризери.
Тел. 061/320-68-38.
(238092)
ПОТРЕБНА продавачица у киоску за
продају кокица и
сладоледа. СМС поруке са личним подацима слати на контакт телефон
065/333-03-36.
(ф-391)
ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ
радионици потребан
озбиљан радник. Искуство пожељно, није
услов. 063/801-7499. (238109)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији. 061/508-52-53.
(238121)
ПОТРЕБНА радница
за рад у цвећари у
„Авив парку”, са искуством. 062/222827. (238141)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак”, потребна
помоћна радница за
рад у кухињи.
060/512-59-99. (238)
ПОТРЕБНА радница
за рад у кафићу „Pacifico”. 061/236-3287, 060/319-05-77.
(238158)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
за кување кафе на
бувљаку. 064/973-6066. (238160)
ПЕКАРИ потребна
продавачица са искуством. Тел.
065/993-75-30.
(238183)
ПОТРЕБАН радник
за рад на ендлерици
и ибердеку. 060/13181-70. (238187)
ВЕЛЕПРОДАЈИ потребан возач за превоз робе по Србији,
који има искуства у
трговини од, од 27
до 50 година. Звати
до 16 сати,
063/744-65-12.
(238201)
ПОСАО

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ, АЛУ столарију,
ролетне, комарници.
Сигурносна врата,
стаклорезачке услуге. 060/545-34-04.
(236882)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(236053)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, бетонирање, кречење, повољно. 063/865-80-49.
(237347)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута са
утоваром, рушење
објеката.
063/771-55-44.
(237352)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/ 342-338.
(СМС)
КОМБИ превоз робе
и ствари, тура у Панчеву 1.200 динара.
062/ 890-58-18.
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови,
мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/691-0113. (229077)
КОМБИ превоз робе,
селидбе до 2 тоне.
Слободан. 064/348008, 062/850-36-58.
(236805)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(236512)
МЕЊАМ пелене старим и болесним лицима у поподневним
сатима. 063/234-857,
377-321. (236130)

ВРШИМ услуге култивирања и орања
башти. 063/855-9270. (237619)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(237524)

АЛ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам,
гуртне. 064/181-2500. (236082)
МОЛЕРСКИ радови.
Неша. 069/444-2376. (237781)
СРПСКИ језик, часови, припреме за пријемни за основце,
средњошколце.
063/742-35-37.
(237795)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(237803)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало,
најповољније.
065/361-13-13.
(237946)

ОГЛАСИ

ТВ и сателистске антене, монтажа и дигитализација телевизора. 064/866-20-70.
(237947)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте.
Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.
(237950)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука, дворишта, подрума.
065/535-24-56.
(237949)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, чисто, квалитетно, повољно.
063/304-476.
(237930)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, гипс.
Пензионерима попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94.
(237922)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(237912)
ПЕДИКИР, курје очи,
урасли нокти, масажа, релакс, терапеутска, парцијална.
061/308-95-86.
(237902)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна
дипломирана професорка математике.
Повољно. Центар.
343-370. (237827)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892. (237)
ДУБИНСКО прање
тепиха, намештаја,
душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(237874)

marketing@pancevac-online.rs

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптације, замене, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(237885)
ВРШИМ баштенске,
воћарске радове, косим траву, прскам
воће. Драган.
069/044-22-56.
(237964)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, славине,
одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (237974)
СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, попуст
ванградске, могућност радника.
064/482-65-53.
(237907)

ИЗГРАДЊА нових
објеката, поправка
кровова од цурења,
рушење објеката, одвоз шута. Реновирање објеката.
062/179-67-25, искуство 25 година.
(237983)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора,
комлетне адаптације.
063/893-39-94.
(237996)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
гипс, изолација, повољно. 013/372-247,
060/037-22-47.
(237994)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(238019)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (238097)
УГРАЂУЈЕМ видеонадзор и алармне системе. 064/134-3018. (238099)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика. 065/33423-38. (238095)

СВЕ ВРСТЕ оправки
и уградња нових купатила, повољно и
поштено. 354-052,
062/170-20-55.
(238059)
МОЛЕРАЈ, глетовање, фарбање столарије, радијатора, када. Павел,
063/809-66-61.
(238063)
СЕРВИС и монтажа
клима. Поправка бојлера, веш-машина,
шпорета. 061/63707-50. (238069)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа:
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(238051)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(238011)
КЕРАМИЧАРСКЕ
услуге, повољно и
квалитетно. Буца.
063/372-102.
(238012)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 013/351-073,
064/157-20-03.
(238015)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(238000)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(237974)
ЖЕНА са искуством
чувала би полупокретну особу за плату. 064/578-78-30,
061/146-66-56.
(237980)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, демит фасаде, повољно, пензионери попуст.
061/626-54-06,
061/141-38-02.
(238107)
РУШЕЊЕ кућа, шупа,
разбијање бетона,
кошење траве, шибља, одвоз ствари.
064/122-69-78.
(238108)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, одношење, бетонирања, рушења,
итд. 060/035-47-40.
(238908)
КЕРАМИЧАР, повољан, педантан и искусан и молер тражи
посао. 061/203-7087. (238177)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар
робе, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, кошење, чишћење, рушење, лупање бетона. Дејан,
061/626-14-50.
(238171)
ЧУВАЊЕ деце, помоћ у кући на сат, по
потреби, са искуством. 064/963-1280, 063/864-85-58.
(238159)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. Тел. 064/38453-92. (238149)
КРЧЕЊЕ, кошење,
обарање дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (238)
ПЕДАНТНО и одговорно чување деце
или помоћ у кући.
Тел. 062/859-86-33.
(238155)
КОШЕЊЕ траве, шишање ограде и украсног шибља. Тел.
069/130-35-91.
(1238191)

ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо
све послове.
061/321-77-93.
(238190)
СЕРВИС, допуна,
уградња клима, најповољније. 064/52048-80, 063/740-8398. (238195)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије.
062/816-33-84.
(238198)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 22 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (238200)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз
шута малим и великим кипером.
064/648-24-50.
(236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката, утовар шута,
разбијање бетона.
063/218-894.
(236933)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(236933)
ИСКОП багерима:
темеља, подрума,
септичких јама, канала, насипање
терена.
063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
камиона са корпом
за рад на висини, сечење дрвећа, вађење
пањева.
063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
телехендера висина
дизања до 17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
(236933)

ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на
свим теренима, до 10
тона. 063/218-894.
(236933)
РУШЕЊЕ објеката,
сечење и разбијање
бетона, утовар шута,
превоз материјала.
064/668-97-86.
(236933)
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење пањева.
064/668-97-86.
(236933)
KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз
шљунка, песка, сејанца, ризле, рушење
објеката, ископ багерима, разбијање и
сечење бетона, насипање и набијање терена. 064/668-97-86.
(236933)

ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак,
сејанац, ризла, услуга вибро плочом.
063/246-368.
(237461)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(237632)
РАЗБИЈАЊЕ бетона,
израда паркинга, рушење објеката, одвоз
шута, ископ.
063/246-368.
(237461)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, шљунак, сејанац, шут.
062/355-154,
066/355-154.
(236557)
ПРАЊЕ тепиха, Сервис „Вања”, бесплатан превоз, сушење у
комори. 065/337-1006, 013/378-239,
060/337-10-06.
(236751)

Четвртак, 30. март 2017.

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ, уградња,
хобловање старог
паркета и лакирање.
Дебељача. 063/82294-82, 063/865-4531. (236752)9
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(237461)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(237468)
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.
(237959)

ИСПРАВЉАМ алуфелне. Панчево. Радничка 1-а. 063/240591. (237905)
ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање.
Панчево,
Радничка 1-а.
063/240-591.
(237905)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 024 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
064/570-75-00,
061/602-21-80.
(237824)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(237824)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
061/273-65-68.
(237832)
ЧИШЋЕЊЕ подрума,
зграда и пословних
објеката, изношење
смећа. „Еко стан”,
062/833-60-75.
(237879)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, замене, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(237884)
СЕРВИС телевизора,
разних електро-уређаја, ауто-електричар, ауто-кључева,
поправка ЦО 2 апарата. 063/800-01-96.
(237879)
ПРЕВОЗ кипером,
повољно: сејанац, песак, шљунак, туцаник, одвозим шут.
064/354-69-93.
(238050)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-6641, 062/156-02-07,
064/317-10-05.
(238060)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (238073)
ДУБИНСКО прање
аутомобила „Дача”.
065/817-94-07.
(238003)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе у Србији и иностранству са радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење станова, однос непотребних ствари, од 0
– 24 сата. 064/04755-55. (238005)
СЕЛИДБЕ станова
пословних простора,
паковање, заштита
ствари, монтажа, демонтажа, одношење
непотребних ствари,
од 0 – 24 сата.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(238065)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
(237973)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом, овлашћени
сервис.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(238074)
ДУБИНСКО прање
намештаја у вашем
стану. Прање тепиха,
довоз-одвоз.
066/001-050,
063/329-464.
(238145)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе,
Панчево-даље,
цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(238146)
ПРЕВОЗ камионом
10 тона, сандук,
6-20 м, комби
1.5 тона.
„Топлина”,
063/364-310.
(2381049)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, керамика, повољно, проверите. 061/141-3802, 061/626-54-06.
(238107)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација, молерај, материјал. 060/131-81-70,
063/212-733.
(238187)

Штампарија „6. октобар” д. о. о.
Ул. Кајмакчаланска 34, Панчево
због указане потребе расписује

КОНКУРС
– дипл. економиста – 1 извршилац
са искуством најмање 1 године
– дипл. графички инжењер, или технолог
– 1 извршилац
са искуством најмање 1 године
– помоћни радник – 1 извршилац
средња машинска, електротехничка
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Кајмакчаланска 34,
„за конкурс”
Информације на тел. 345-964

ALM NONWOVEN MANUFACTURING D. O. O.
Tekstilna kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne
odeće za jednokratnu upotrebu.

Zbog proširenja posla traži osobe za sledeća
radna mesta:
1. Šivači za rad na industrijskim šivaćim mašinama
2. Krojač
Opis posla: figovanje, krojenje rapid nožem
3. Prevodilac za italijanski jezik za četvoročasovno
radno vreme
Opis posla: prevođenje (usmeno i pismeno), ažuriranje
baze podataka na italijanskom, administrativno-sekretarski poslovi.
Uslovi: dobro poznavanje italijanskog jezika, poznavanje
rada na računaru.
Prijave i biografije slati na email:
jelenailijevski@icloud.com ili poštom na: ALM Nonwoven Manufacturing, Jabučki put 54, Pančevo
Kontakt telefon: 310-717, 063/207-114.
(prof. 11/2017).

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у
области спорта на територији града Панчева („Службени лист града Панчева” број 1/2017) и чланова 54.
и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и 12/16)
градоначелник града Панчева, расписује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ
1. Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна и физичка лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области
спорта у следећим сегментима:
• Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата
• Развој спорта
Пријаве са потпуном конкурсном документацијом
слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА,
ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2 - 4, 26000 Панчево или
предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: „Јавни позив за суфинансирање програма и пројеката у области
спорта у граду Панчеву за 2017. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, Развој спорта”, са напоменом „НЕ
ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ”.
Пријаве на конкурс се могу добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба
204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља
Петра I 2 - 4, или преузети са сајта града Панчева.
Обавезна документација треба да садржи:
1. Захтев за суфинасирање програма и пројеката у
сегменту Развој спорта у 2017. години или Пријаву за
суфинансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата
2. Решење о регистрацији из Агенције за привредне
регистре
3. Уверење да носилац програма/пројекта у последње две године правоснажном одлуком није кажњаван
за прекршај или привредни преступ у вези са својим
финансијским пословањем, коришћењем имовине,
радом са децом и спречавањем негативних појава у
спорту (из Прекршајног и Привредног суда)
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у
граду Панчеву за 2017. годину je до 01. децембра
2017. године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, Развој спорта. Јавни позив
биће објављен у недељном листу „Панчевац” и на званичној интернет презентацији града Панчева,
www.pancevo.rs.
Све додатне информације у вези сa конкурсом
могу се добити лично сваког радног дана од 8 до 15
сати у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, II спрат, канцеларија 204, или
на телефон 013/308-795 и Бранка Крсмановића број
064/866-24-25.
(Ф-393)
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УСЛУГЕ

МОЛЕРАЈ, кречење,
глетовање, спуштени
плафони, преградни
зидови, материјал,
термоизолација.
060/131-81-70.
(238187)
РОЛЕТНЕ, комарници, тракасте завесе и
венецијанери, ново и
поправка.
013/354-777,
064/189-40-91.
(238193)

СЕЛИДБЕ
„Бомбончић”
Борис, све релације
по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту
намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко
рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(237961)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(237961)
СЕЛИДБЕ
„Бомбончић”
– Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(237961)

marketing@pancevac-online.rs

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.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(237961)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или

без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(237961)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(237961)
РАЗНО

ПОМОЋ старијим
особама за коришћење празног стана.
Тел. 311-716. (СМС)

ОЗБИЉАН брачни
пар, одржавао би кућу и окућницу за бесплатно становање на
територији општине
Панчево. Тел.
063/898-5426, и
064/250-82-73.
(СМС)
ИНОСТРАНОМ пензионеру, 67 година,
потребна жена за помоћ у кући. Стан,
храна, плата по договору. 061/245-16-21.
(237793)
ОГЛАШАВАМ неважећом сведочанство
Основне школе
„Бранко Радичевић”
на име Владимир Лепедат. (237793)

ЧУВАЛИ би старију
особу ради некретнине. 061/273-65-68.
ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ
породици потребна
кућа за становање,
могућност и пружање
помоћи старим особама. 063/832-80-47,
063/843-46-91.
ОЗБИЉНА жена, хоће да упозна озбиљног мушкарца ради
брака, од 30 до 45
година.
065/444-555-13.
(238172)
УПОЗНАО бих слободну жену до 55 година, могућ брак.
064/372-94-71.
(238168)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,
ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз
текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са
Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.

Последњи поздрав драгом комшији

Другу

Последњи поздрав поштованој колегиници

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

др ЗАГОРКИ ЛАЗОВИЋ

др ЗАГОРКИ ЛАЗОВИЋ

спец. гинекологије и акушерства у пензији

спец. гинекологије и акушерства

САРИ
Сећања на дружење
остају вечито.

С поштовањем колектив Диспанзера за жене

ДЛВ СЛД
Подружница Панчево

(144/ф-396)

(147/ф-397)

ЖИВОЈИНУ
СТОШИЋУ
НИКОЛА
ЖИВАНОВ

ВЛАЈА и ДУШАНКА
СЕКУЛИЋ

од комшија
у Ослобођења 31

(82/237995)

(6/237802)

1949–2017.
Ожалошћени: сестричина
ЈУЛИЈА с породицом
(123/238114)

Последњи поздрав пријатељу

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. марта 2017, у 88. години преминула наша
драга

У недељу, 26. марта 2017. преминуо је наш драги

АНДРИЈИ КЕЖИЋУ
од МИЛЕТА
и ЈЕЛЕ ДОШЕН
(119/238089)

Последњи поздрав драгом куму

АНДРИЈА КЕЖИЋ

ДАНИЦА ТРАВИЦА

1943–2017.
Сахрана је обављена 27. марта 2017, у 13 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг НИКОЛА, синови МИЛОШ
и СИМО с породицама као и остала многобројна
родбина и пријатељи

Твоји најмилији: синови СРЂАН и ДЕЈАН,
снахе ДРАГАНА и ВЕСНА, унуци ТАТЈАНА, НЕМАЊА,
АЛЕКСА, ТЕОДОРА и ЛАЗАР

(130/238133)

(118/238088)

АНДРИЈИ
КЕЖИЋУ

од породице ДАБИЋ
(84/238001)
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ЗЛАТКО
МАМУЗИЋ

ТВИГИ

ЗЛАТКО МАМУЗИЋ ТВИГИ

Твиги, херој свих нас клинаца, мајстор за све.
Иако смо увек морали мало да те чекамо, јер си вечито
каснио, знали смо да Твиги никад неће изневерити.
А ипак пожурио тамо, где ћемо сви једног дана стићи.
Остали смо ми, да о свом хероју препричавамо сећања, и
уз то осврћући се уз наду да ћеш наићи иза ћошка, на
твом чувеном бициклу.
Свима нама био си неизоставни украс детињства, дајући
смисао нашем одрастању.
МАЈ, ВУК, ПЕЦА, САЛЕ, ПРОША, ПИЏА, ДЕЈА, ЖЕЉА,
МИЛОШ и још много нас увек ћемо бити и остати само
твоји клинци.
Твој МАЈ

1950–2017.

ТВИГИ
Последњи поздрав од
породице ГЛОГОВАЦ
(120/238091)

Наш вољени Твиги преминуо је 24. марта.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Драги мој

Брат МИЛЕ и синовац МАЈ
(134/238138)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом куму

(128/238137)

ТВИГИ
25. марта, у 87. години, престало је да куца срце нашег вољеног

Почивај у миру.

Последњи поздрав нашем

ЈЕЛЕНА

ТВИГИЈУ

(135/2138138)

ЗЛАТКУ МАМУЗИЋУ

ТВИГИЈУ

добром другу и пријатељу из детињства.
Остаје ми неизбрисиво
сећање на тебе.
ЗЕМА СИЛВИО

од ВУКА, ЦАЦЕ и БОРЕ

од ДУЛЕТА, ВУКА,
САЊЕ и особља „Купеа”

(88/238007)

Напустио нас је један
добар човек, мој кум

(89/238008)

(117/238087)

Последњи поздрав драгом пријатељу

3

БОГОЉУБА МАНЧИЋА

22. марта престало је да куца срце нашег
вољеног

професора
С неизмерном љубављу и поштовањем
чуваће успомену на тебе супруга
ДРАГАНА, син НАЈДАН, ћерка МАРИЈА
и снаја ИВАНА

Вечно ћеш остати у нашим срцима.
С љубављу
и поштовањем МИЛЕ
СТЕПАНОВ
с породицом

ЗЛАТКУ МАМУЗИЋУ
Хвала ти на лепом дружењу.
Породица РАКИЋ
(75/237968)

(47/237904)

Напустио нас је наш друг

ВЛАДИСЛАВ
МИЛАКОВ

(148/2381939

ВЛАДИСЛАВА МИЛАКОВА
1936–2017.

Мирно путуј у вечни
спокој, пријатељу.

С љубављу и тугом опраштамо се од тебе и
жалимо што више ниси с нама.

ЗЛАТКО МАМУЗИЋ ТВИГИ
Остаће нам у дивном сећању.
Породице ВУКОВИЋ и ЈУРИЧАН
(80/237988)

Твоји најмилији: супруга ЕМИЛИЈА,
синови МИРКО и ЖАРКО, снаја ДРАГАНА,
унуци ДУШАН, МИЛИЦА, МИОНА, ИГОР,
АНАБЕЛА и УНА, зет СТЕФАН, као и праунуци ОГЊЕН и ИРИС и братичина САЊА
(42/237811)

МАРА РЕПАК
1949–2017.

Последњи поздрав нашем другу

ВЛАДИСЛАВ
МИЛАКОВ
ВЛАДА

Нашем другу и пријатељу
ЂУРО БАЊАЦ
с породицом
(100/238041)

Последњи поздрав нашој Мари од сина
ВЛАДЕ, браће СТОЈАНА и ПЕРЕ
с породицама и остале многобројне
родбине

Породице ПОПОВ и ПРВАНОВ
(79/237987)

(97/238032)

После кратке и тешке болести преминула је наша

Драгој

ЗЛАТКУ МАМУЗИЋУ ТВИГИЈУ

ВЛАДИСЛАВУ
МИЛАКОВУ
ВЛАДИ
Последњи поздрав и
вечни спокој.
ЉИЉА и СТОЛЕ
ПАПИЋ

Последњи поздрав брату

(99/238041)

„Заборавио” сам да ти
кажем да те много
вoлим и да с поносом
носим твоје презимe.
Нека ти је вечна слава.
Твој син МИРЧЕ
(43/237894)5

МАРИ РЕПАК
последњи поздрав.

МАРА РЕПАК

ВЛАДИСЛАВУ МИЛАКОВУ ВЛАДИ

1949–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: ЈОЦА, КАЋА с породицом

1936–2017.
од брата МИЛОРАДА, снахе ЉИЉАНЕ и братанца
МИЛАНА с породицом

(94/238020)

(78/237986)

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

Нека анђели чувају твоју племениту душу.
РАДА ЛУКИЋ
с породицом
(108/238080)
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Последњи поздрав тетки

Последњи поздрав драгој баба Мици

Последњи поздрав

МИЛИЦИ
Заувек ћеш бити с нама
и никад незаборављена.
Братаница МИЛЕНА
с породицом

МИЛИЦА ЋИКА

МИЛИЦИ ЋИКА

1928–2017.

(116/238086)

1928–2017.

Драги наш професоре
Жићо

Од породице ИВИЋ

Од запослених „Тамишка” д. о. о. Панчево

(113/238084)

(145/ф-395)

Дубоко потресени изненадним одласком
нашег колеге, чуваћемо га заувек у сећању

Последњи поздрав драгој мајци

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЖИВОЈИН
СТОШИЋ
Хвала на незаборавном
пријатељству, лепим мислима и непоновљивим
мудростима које смо слушале од Вас.
ЈОВАНКА и ЛИДИЈА
БЛАГОЈЕВИЋ
(45/237900)

Драги колега

САШО ДОДЕВСКИ

МИЛИЦИ ЋИКА

1964–2017.

1928–2017.

САЛЕ

И нека је сад анђели чувају.

Колектив Машинске школе Панчево
(87/238006)

Поносни смо што си био део нашег колектива. Памтићемо твоју доброту и чувати
те од заборава, јер племенити људи никад
не умиру, већ само физички одлазе.
Колектив радионице
Машинске школе Панчево

Њена ГОЦА
(112/238084)

(86/2380069

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој баба Мици

ЗАГОРКА ПЕТРОВ
1957–2017.
Последњи поздрав колегиници.
Наша срца чуваће успомену на тебе.

МИЛИЦА
ЋИКА

МИЛИЦА ЋИКА

ЗАГОРКИ ПЕТРОВ

Колектив „Тамиш Дунав” д.о.о.
(73/237963)

од колегиница БИЉАНЕ МОМИРОВИЋ и БИЉАНЕ
НОВАКОВИЋ
Отишла си на место где нема патње и бола.
(74/237966)

1928–2017.

Од ЈЕЦЕ, МИХАЈЛА и МИЛАНА
(114/238084)

СЕЋАЊЕ

Наша туга и бол што си
нас напустила је велика. А утеха нам је нада
да си сада не неком лепшем и бољем месту где
ћемо се једног дана поново срести.

МИРА и МАРКО
(115/238085)

Последњи поздрав драгом и поштованом колеги

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

МИРОСЛАВИ СУБИЋ МИРИ

ЖИВОЈИНУ СТОШИЋУ

1940–2017.
од ћерке СНЕЖАНЕ, унуке ВЕСНЕ, унука ДУШАНА,
унука СПАСОЈА и унуке ЈОВАНЕ
(111/238083)

1937–2017.

МИЛИЦА ЋИКА
Последњи поздрав драгој
баба Мици од породице
НЕДЕЉКОВИЋ
(151/4706)

МИЛИЈАНА
МАРКОВИЋ
2003–2017.
Кум МИЛОРАД
(140/238161)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
Колектив Машинске школе Панчево
(139/238152)

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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25. марта 2017, у 35. години престало је да куца велико и племенито срце нашег вољеног

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА
Сунце наше мило, прерано си нас напустио и оставио у дубоком
болу.
Нека те анђели чувају, а ми ћемо увек мислити на тебе.
Воле те много твоји: мајка ЉИЉАНА, отац СТЕПАН
и сестра МАРИНА
(101/238046)

Бато мој, остаћу жељна твог тихог гласа,
погледа и осмеха.

Твоји: сестра МАРИНА, зет ДУШАН,
тета НАДА и чика МИЛИЈА

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ

(102/238046)

Последњи поздрав мом драгом и вољеном
унуку

Последњи поздрав мом драгом и вољеном братићу

Последњи поздрав нашем

Сачуваћу те. Не брини. Буди ми спокојан. Одбранићу те ја. Замрзнућу осмехе за нека боља
времена. Буди смео, а ја ћу волети ову сузу коју
никад нисам хтела.
Твоја ДРАГАНА
(34/237867)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ПЕРИЋУ

ВЛАДИМИРУ ПЕРИЋУ
1982–2017.

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИ

1982–2017.
Заувек ћеш бити у мом срцу, нека те анђели чувају и почивај у миру.
Твоја неутешна тета ДРАГИЦА, теча ВЛАДА
и браћа НИКОЛА и УГЉЕША

од тече МИЛЕТА,
тетака ТАЊЕ и САЊЕ
с породицама

(53/237928)

(68/237953)

Никада те нећу прежалити, отишао си
млад и заувек ћу жалити за тобом.

ВЛАДИ
ПЕРИЋУ

ВЛАДИ

Последњи поздрав

Драги

Твој деда МОМИР
(54/237928)

Последњи поздрав нашој драгој

од другова из Хемијске
школе

Породица
ПАУНКОВИЋ

(72/237960)

(9/237811)

ВЛАДИ

ВЛАДО

од маминих колега из Лабораторије „Петрохемије”
(143/2381829

тугују и деле бол с твојима,
чича МИША са својом
породицом

ИШТВАН КУРКО
Драгом и вољеном тати и деди последњи
поздрав од кћерке ИРЕНЕ, зета ХОРСТА, унуке
МАРИЕ и МОНИКЕ.

(104/238055)

МИЛЕВИ

Последњи поздрав

ИШТВАН КУРКО ПИШТА

од браће и сестара с породицом

Питао си ме често: „Јел’ имате ви кућу”?
Таквог ћемо те се увек са сетом сећати.
Твоји „бескућници” из „Кошаве”: ЗОРАН,
БИБА, САВА ПАУН, ШЕЛЕ, КАРАСИ, ЗОКА П.,
БОЖО, САВА, ПОШТАР, ЖИКА, НЕША, ЂОЛЕ,
ПЕТРИЦА, ЈУГА, ДОНКО, МИРОСЛАВ, АЦА,
РУШКА и ДАЦА

(12/237814)

Последњи поздрав нашој комшиници

Твоја љубав и доброта остаће заувек у нашим срцима и вечном сећању.
(133/238136)

Опраштамо се од дивног човека, нашег школског друга

(125/238119)

ХЕРМИНИ
ПАНДУРОВ
Последњи поздрав

МИЛЕВИ РАДЕКА
од њених комшија у Вељка Влаховића 13, Панчево
(13/237813)

27. марта 2017. године преминула је

од прије СНЕЖАНЕ
и ЂУРЕ

НЕБОЈШЕ БЕКИЋА
Генерација Гимназије „Урош Предић” 70/74.
(81/237988)

(70/237956)

27. марта 2017. преминуо је

Последњи поздрав

ИШТВАН
КУРКО

ХЕРМИНА ПАНДУРОВ
1933–2017.
Последњи поздрав од сина ВОЈИСЛАВА,
снаје ЈЕЛЕНЕ и унука ВЛАДИМИРА
(69/237956)

ПИШТИ

Хвала ти што си био ту
за нас све ове године.
Памтићемо те заувек.

ПЕРИ ЧЕЈКОВУ
ФРАЊА АНДРАШИ

од породице
МАРИНКОВИЋ
и ЖУРАВИЦА

Твој син АТИЛА
и унук ДАНИ

од колектива
Дечјег одељења

(131/238134)

(132/238135)

(35/237873)

1940–2017.
Сахрана је обављена 28. марта 2017. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији
(122/238112)
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Последњи поздрав нашем драгом чики

Драгом другу

НЕБОЈШИ НАУМОВСКОМ
ХАРИЈУ
18. I 1968 – 26. III 2017.
Искрени пријатељ и верни пратилац нашег детињства отишао је тихо.
Почивај у миру.

НЕБОЈШИ
НАУМОВСКОМ

од брата ЗОРАНА
с породицом

1. априла навршава се тужних четрдесет дана
како нас је напустио наш драги

1. априла навршава се осам тужних година откако није с нама наша

БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ

КАТИЦА ЋИРИЋ

Тога дана, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо помен.
Остаћеш нам увек у мислима и сећању.
Твоји: супруга МИЛАНКА, синови ЈОВАН
и ГОРАН с породицама

Године пролазе, бол и туга велика.
Никада не заборављамо пожртвованост, нежност и велику љубав коју си нам пружила.
Твоји најмилији

(142/238180)

(59/237935)

31. марта 2017. навршава се осамнаест година од
трагичне погибије, жртве НАТО агресије

5. априла 2017. навршава се пет тужних и болних година откада није са нама наш драги

ЉУБОМИРА ТОМИЋА

ПРЕДРАГ ФУШТИЋ ПЕЂА

(149/4706)

Последњи поздрав комшији

ОШ „Гоце Делчев” Јабука,
VIII-3, генерација 67/68
(124/23811)

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ
НАУМОВСКОМ
од ВЕРЕ НОВКОВИЋ
(141/238169)

ХАРИЈУ
од другова: КЛИКЕР, ЦОБЕ, РЕГАН, ИМБРА, АНЂЕЛКО,
ПЕДРА, ЧОКА, ЗОКИ, ПИКЉА, СУЛЕ, САША ГЕНА,
ПЕЂИ, КЕКЕЦ, ВУЛЕ, ФЕНСИ, ФЕНСИ МЛАЂИ и СОРТА

31. марта 2017. навршава се четрдесет дана откако није с нама супруг,
отац и таст

пуковника ВЈ
Све што је људско и племенито имала је твоја душа. С поносом Те спомињемо, а с тугом живимо
све време.
Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА

Недостајеш нам за све што долази...
Недостајеш, а бол не пролази.
Твоји најмилији
(93/238017)

(46/237901)

(83/237999)

22. марта 2017. преминула је наша

30. марта 2017, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен

2. априла 2017. навршава се седамнаест година
откада није с нама наш
драги

7. априла 2017. навршава се пет година откада није с нама наша
драга

СЕЋАЊЕ

ЕФТИМИЈЕ
ТРЕНДАФИЛОСКИ
1944–2017.

СВЕТЛАНА
СТОЈАНОВИЋ
С поштовањем и љубављу опростили смо се
од ње 24. марта 2017, на
гробљу у Банатском Новом Селу.
Ожалошћене ћерке
СЛАЂАНКА и МИРА
с породицама,
многобројна родбина
и пријатељи

ТОМИ
НАНУШЕВСКОМ
Твоји најмилији

Никада те неће
заборавити твоји:
супруга ДАНИЦА,
ћерка НАДИЦА
и зет ГОРАН

(121/238106)

(146/138186)

2. априла је полугодишњи помен

С поносом чувамо сећање и успомену на деду

ЈОВАН ВИДАНОВИЋ
БРАНКО
НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА
НИКОЛИЋ

Синови МИЛАН
и МИОДРАГ

Синови МИЛАН
и МИОДРАГ

(137/238150)

(138/238150)

1. априла навршава се десет година откако нас је напустио

1. IV 2008 – 1. IV 2017.
Не постоје речи утехе. Увек си у нашим мислима
и много нам недостајеш.
Тешко је живети без тебе.
Воле те и носе у срцу твоји: супруга МАЦА, син
МИЛЕ, ћерка ТАМАРА и зет МАРКО
(98/238039)

30. марта 2017. навршава се четрдесет дана откада више није с нама наша

(23/237834)

РАДОВАН МАКСИМОВ МИЋА

ПЕТАР
САВИЋ
САЛЕ
1993–2017.

ПАНТИ
МИЛИКИЋУ

С тугом и сетом успомену на њега чувају његови најмилији
(136/238147)

ЧАСЛАВА
ВУЧИЋЕВИЋА

С тобом је и ништа било
све, без тебе је и све ништа.
Породица

2012–2017.
ГОРАН и ГОРДАНА
с родитељима

(77/237976)

(150/238204)

БИСЕРКА ВОЈВОДИЋ
Много нам недостајеш.

Годину дана откако ниси с нама драги наш

Син МИЛОШ, снаја ВЛАДАНА и унука УНА
(50/237914)

Љубав и сећање су вечни.

ПАНЧЕВАЦ
Ћерка ЛИДИЈА
породицом
(129/238132

ВОЈО
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

телефон:

Навршава се четрдесет
дана од смрти наше
стрине

30. марта навршава се
седам година откад није
с нама мој тата

БИСЕРКЕ
ВОЈВОДИЋ
БИСЕ

ПЕРВАН
МИТОВ

Твоја породица

013/301-150

(20/237831)

Прошле су четири године од смрти

ПОМЕН

ЧАСЛАВ
ВУЧИЋЕВИЋ
31. III 2012 – 31. III 2017.

ЦВЕТИНА ЂОРЂИЋА ЦВИЈЕ
28. III 2013 – 28. III 2017.
Успомену на тебе чува твоја ћерка ДРАГИЦА
с породицом
(126/238120)

С љубављу и поштовањем живиш у нашим сећањима.

МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ ПАЈА
29. III 2010 – 2017.
Ниси заборављен.

ВЕСНА и ЈОЦА

Твоја породица

(110/238082)

(15/237819)

Остаћеш увек у нашем
сећању.
Породице ВОЈВОДИЋ
и КИЛИБАРДА

Тата, тешко ми је да се
кроз живот борим сама
без тебе. Хвала ти на
свему.
Заувек у срцу твоје
кћерке СНЕЖАНЕ

(4/237794)

(95/238024)

Четвртак, 30. март 2017.

Осамнаест година није с нама наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29
3

ПОМЕН

Ове године се навршава година од смрти мога оца и тридесет година од смрти моје мајке

МАРИЈАНА КЕПИЋ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ

1999–2017.
Година прође пуна туге, утехе нема.
Шта рећи, а не заплакати, осамнаест година смо слуге неизмерне туге која разара сваки трачак среће у нама.

Твој одлазак не може да избрише године
нашег заједничког живота.

Скрхани болом идемо погнуте главе. Ти
си била и остала наша дика и понос.

Ти си као ветар, не могу те видети, али те
могу осетити до дана када ћемо се поново
срести.

Воле те мама ЛЕНКА и тата СТЕВА

Твоја неутешна БАКА

(10/237812)

(52/2347927)

Сећање на вољену кумицу

Сећање на моју унуку

8. априла навршиће се шест тужних месеци
откако ниси с нама

ЂОКА СТОЈИЋ

ДАНИЦА СТОЈИЋ

1926–2016.
1936–1987.
Бићете заувек са нама у срцу и сећању.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја ОЛИВЕРА, унуци ЈАКОВ и СОФИЈА
(39/237889)

Прошла је година откако није с нама наш пријатељ

СЕЋАЊЕ

арх. ЂОКА СТОЈИЋ
1926 – 1. IV 2016.
СЛАВИЦА СТЕПАНОВ, НЕБА, ДУЛЕ и НАТА
с породицом

РОЗАЛИЈА УРИ
2015–2017.

(76/237971)

Шеснаест година је прошло откад ниси с нама,
али си у нама

МАРИЈАНУ
КЕПИЋ

МАРИЈАНУ
КЕПИЋ

1. IV 1999 – 1. IV 2017.
Сећање на тебе остаје
заувек.
Кумови ВИКТОР
и САША

Време не може избрисати
љубав и сећање на тебе.

(16/237822)

(11/235812)

Драга мајко, сећање на
тебе у срцу нам живи.
Ћерке РОЗАЛИЈА
и ЕРИКА с породицама
(49/237914)

САША СТОЈАНОВИЋ
Време неће избрисати сећање на тебе.
Твоја мајка МИРА и брат МИЛЕ с породицом

Твоја баба РАДА

(19/237828)

ВУКОСАВА МАРЧЕТИЋ
3. IV 2001 – 3. IV 2017.

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА
КЕПИЋ
Волимо те и чувамо од
заборава.

Шест месеци је прошло
откако нас је напустио

10. априла 2017. навршава се шест месеци откако није с нама наш
вољени

Вољени никад не умиру. Време не може избрисати бол, љубав и сећање на тебе.
Твоји најмилији
(55/237929)

4. априла навршавају се четири године откако
нас је напустио наш син и брат

РАДОВАН
КРЧАДИНАЦ
IV 2015 – IV 2017.

Стриц МИЛАН, стрина
ВЕРА и ДАДА
с породицом

Увек си у нашим мислима.

(58/237934)

(91/238013)

Твоја породица

САША
СТОЈАНОВИЋ
ШОК
Душо наша...
Сваког дана нам недостајеш више него претходног.
Твоје: ЈАСМИНА,
ДУЊА и НЕВЕНА

МИЛАН БУКУР
1952–2016.
С љубављу, поштовањем
и захвалношћу чувамо
успомену на тебе.
Твоји најмилији
(51/237919)

(66/237948)

1982–2013.
Само ми знамо како је живети без тебе, без твог
гласа и осмеха. Само ми знамо анђеле наш колико нам недостајеш.
Твоји: отац РИСТА, мајка ЗОРИЦА
и брат АЛЕКСАНДАР

Сећање на нашу драгу

МРАОВИЋ

ЉУБОМИР МЕРЏАНОСКИ

(62/237940)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА

СТАНКО

ЉИЉАНА

1923–1994.

1917–2004.

1948–2002.

Њихови ликови, изузетна доброта и поштење
прешли су у сећања и ту трају као наша туга.
НИКОЛА, БРАНИСЛАВ и ПЕРО МАМУЛА

ЉУБОМИР
МЕРЏАНОСКИ

Четири године је прошло. У нашим срцима
туга, на гробу тишина, а
у дому нашем велика
празнина.
Увек ћемо те волети.
Сестра ОЛИВЕРА, зет
ПЕТАР и сестрићи
БОБА и ДАКИ
(63/237941)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

1. априла 2017, у 11.30, на Новом гробљу дајемо годишњи помен вољеној

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2017.
Осећања су увек нова, а речи су већ коришћене,
у томе лежи тешкоћа да се емоције изразе и зато
те никада нећемо заборавити, јер си у нашим срцима.
Твоји најмилији
(60/237938)

(85/238002)

СОФИЈИ ЋУЛИБРК

ЉИЉАНА
МАРЧЕТИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ДРАГАН, ЖЕЉКО, МАРТА, КАТАРИНА,
ДУШАН и АНТОНИЈЕ
(103/23805)

2010–2017.
Сан сну

Навршава се година откако није с нама

Увек с нама у мислима

Вољена и незаборављена
Време пролази, а бол и
туга остају. Прошло је
седам година откако
ниси с нама, а живиш у
нашим срцима.

РАДОВАН ПЕТРОВ
28. III 2016 – 28. III 2017.
НОВКА, ЉИЉАНА
и СЛАВКО
(67/237951)

МИРКО ЧОВИЋ

ГОСПА ВУЛИН

1929–2016.
С поштовањем чувамо успомену.
НЕНА и ГАГА
(71/237959)

1923–2007.
Ваша деца
с породицама
(105/238056)

Мајка ВИДОСАВА, брат
ЗОРАН и сестра
ВЕРОСЛАВА
с породицом
(61/237938)

ГОСПА
10. X 1937 – 2. IV 2007.

БОШКО
24. II 1932 – 5. V 2011.
Породица
(106/ф-394)

30
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
30. марта 2017. наврша-

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је осамнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2017.

вају се три године отка-

БОЛНО СЕЋАЊЕ

да није с нама наша

Прошло је осамнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2017.

ВИДА
СТАНКОВИЋ

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Вечна успомена, љубав

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

и туга. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Њени: супруг ЂОРЂЕ,

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

БЈАНКА и унук НЕНАД

стима у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардова-

(24/237842)

њу, 4. априла 1999. године.

НИС а.д. блок Енергетика, Рафинерија нафте Панчево

Нафтна индустрија Србије

(2/237435)

(3/ф-356)

29. марта 2017. навршавају се четири године
откад није с нама

БОЛНО СЕЋАЊЕ

син ИГОР, снаја

Изгубили су живот радећи савесно на својим радним ме-

Заједно смо се радовали
пролећу. Пролеће је дошло, а у очима сузе, сећање на живот с тобом
који се вратити неће и
шестомесечни помен.
Наша вољена и добра

ПОМЕН

Прошло је осамнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2017.

АЛЕКСАНДАР ШКОРО

1952–2013.
Заувек с нама, дубоко у
срцу и души.
Твоји најмилији

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ
Настрадали су у НАТО бомбардовању Рафинерије нафте

РАДМИЛА
ЗЕБИЋ

1967–2003.

САНИЛА
ДАВИДОВИЋ

Прошло је четрнаест година откад није с нама
наш драги син и брат. Нама су остале само мисли и сећања с тугом.
Породица
Твоји најмилији

(33/237864)

(26/237846)

(27/238751)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БЛАЖЕК

ЛАЗАРОВ

Панчево, 4. априла 1999. године.
Вечно ће живети у нашим срцима и нашем сећању.
Организација Синдиката Рафинерије нафте Панчево.
(92/ф-390)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 1.
априла 2017. давати четрдесетодневни помен
нашем драгом

У суботу, 1. априла
2017. године даваћемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном

У суботу, 1. априла даваћемо шестомесечни
помен

ВАЛЕРИЈА

ВЛАДИСЛАВ

ДОМНИКА

ЛАЗАР

2. IV 2008 – 2017.

29. V 1985 – 2017.

4. IV 2008 – 2017.

22. VI 2012 – 2017.

Знали сте колико вас волимо, али никада нећете
знати колико нам недостајете.
Кћерке МИЛИЦА и БРАНИСЛАВА
(31/237860)

С љубављу, поштовањем и захвалношћу чувамо
успомену на наше родитеље.
Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА с породицама
(32/237861)

Нашој драгој

МИЛИВОЈУ
МАЏОВСКОМ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга АНА и син
ТРАЈЧЕ

МИЛИВОЈУ
МАЏОВСКОМ

ДУШАНУ
АЛИМПИЋУ

ЗОРИЦА НИНКОВИЋ

Његови: ћерка
ЗОРИЦА, зет АЦА
и унук НИКОЛА

Ожалошћена супруга
КАТИЦА и браћа
ЈОВАН и МИЛАН
с породицама

30. III 2007 – 30. III 2017.
Пролазе дани, недеље, месеци, године, деценија, ал’
бол не.
Твоји најмилији

(18/237826)

(25/237834)

(7/237804)

ДАНИЈЕЛИ СТАНИСАВЉЕВ
Нека је вечан спомен.
Брат ЖЕЉКО, ујна РУЖА и сестра ДИЈАНА с породицом
(109/238081)

(17/237826)

Четрдесетодневни
мен драгом брату

по-

4. априла навршава се шест месеци од смрти нашег

БОГОЉУБА СТАНОЈЕВИЋА
МИЛИВОЈУ
од сестре БОГИЦЕ
и ЂУВЕЗЕ с породицом
(65/237945)

1. априла 2017. дајемо годишњи помен нашој драгој

БРАНКА КАРБУНАР

ЉИЉАНИ ТАСИЋ

Време које пролази не лечи тугу за тобом.
Ожалошћени: супруга ВЕРА, ћерке СЛАВИЦА
и МИРЈАНА с породицама

1967–2016.
Ожалошћени: мајка БЛАГИЦА, супруг ГОРДАН
и сестра СУНЧИЦА с породицом

(8/237801)

(48/237908)

1939–2010.
Почивај у миру, а ми те с поносом чувамо од заборава.
Сестра МИРА с породицом
(107/238078)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 30. март 2017.

3. априла 2017. године навршава се седам година од смрти моје
драге супруге и тридесет пет година од трагичне смрти моје ћерке
јединице
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У суботу, 1. априла, у 10 сати, на Новом
гробљу у Панчеву одржаћемо годишњи
помен нашем сину

КАРБУНАР

Сећање на тату, баку и деду

МАРКУ ПЕКОВИЋУ

ОЛГИЦЕ

БРАНКЕ

1958–1982.

1939–2010.

24. IV 1997 – 2. IV 2016.

Увек свуда у нашем свему.

Пролази само време, празнина и туга остају.
Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.
Отац и супруг МИЛАН

Мама и тата

(21/237864)

(40/237889)

У суботу, 25. марта 2017. дали смо седмодневни помен нашем супругу, оцу и деди

МИОДРАГ КАТАРИНА ПЕТАР
ИЛИЋ
ХОРВАТ ИЛИЋ

Гирице,
много нам недостајеш

1949–2005.

1920–2005.

1904–1964.

Успомену чува СНЕЖАНА ИЛИЋ
(44/237898)

ВЛАЈКУ СТОЈАНОВИЋУ

1. априла, на Новом гробљу дајемо шестомесечни помен нашем вољеном

1942–2017.
ЈУЛИЈАНА с мамом и татом
(41/237881)

Недостајеш пуно.
Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, син БРАНИМИР, снаја СТАНА
и унуци ПЕТАР и ВЕЉКО
(5/237705)

СЛОБОДАНУ СТЕФАНОВИЋУ
1945–2016.

У суботу, 1. априла 2017, у 10.30, одржаће се
годишњи помен и помолићемо се за њену
душу у знак поштовања и неизмерне туге

МАРКО ПЕКОВИЋ

Недостајеш ми

Година је откако је твоје срце стало.
Туга у дому нашем. Празнина у срцима
нашим.
Отишла си заувек, да вечно тугујемо за тобом.
Нека те анђели чувају, анђеле наш.

(1/237735)

(64/237942)

Годишњи помен драгом
и непрежаљеном

Не желим да верујем да
је ово истина. Да ти душу чува ја молим Бога,
јер и смрт оживи много,
много тога.
Твоја сестра ДАША
(37/2378829

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

МАРКО ПЕКОВИЋ
Најдражи наш, никад заборављен.
Тетка, теча, УРОШ
и ДАНИЛО

МАРКУ

МИЛИНКО
ЈОВАНОВИЋ

127/238227)

1. IV 2011 – 2017.

МАРКО
ШЕБЕКОВИЋ
6. IV 2008 – 6. IV 2017.

СЕЋАЊЕ
С тугом и љубављу кума
МАРИЈА АЈДУКОВИЋ
с породицом

Неутешни: тата, мама и сестра
(36/237882)

Прошло је шеснаест година од смрти нашег
драгог

Твоји најмилији

Твоје IV-5

ДАЦО

ДАНИЈЕЛА СТАНИСАВЉЕВ

Заувек у нашим срцима.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Никада те нећемо заборавити.

(90/238010)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

31. марта 2017. навршава
се најтужнија година откако с нама није наш драги

Твоја љубав и разумевање су увек уз нас.
Супруга СЛОБОДАНКА
с децом
(30/238752)

ПОМЕН

Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(29/238751)

СЕЋАЊЕ
3. IV 1977 – 3. IV 2017.

МИЛАН
РИСТИЋ
МИША КРАК
3. IV 2007 – 3. IV 2017.

ПЕТАР
КАРИШИК
ДУШАНА
КНЕЖЕВИЋА
Успомену на њега чувају
његови најмилији

1982–2006.
Прође још једна година
откада ниси с нама. Године пролазе, бол не
престаје.
Твоји најмилији

(22/237836)

(96/238026)

Десет година бола. Недостајеш као првог дана.
Парастос ће се одржати
1. априла, у 11.30, на
гробљу у Војловици.

РАТКО
ГВОЗДЕНОВИЋ

Породица

31. III 2016 – 31. III 2017.
Прошла је година, а туга не пролази.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоја ћерка ВЕСНА
с породицом

(14/237818)

(57/237933)

РАДЕ
ГВОЗДЕНОВИЋ
РАТКО
Година прође, а бол не
пролази. Никада те нећемо заборавити.
Твоји супруга ВИДА
и син ВОЈИН
(56/237933)

ЈОВАНКА
БОЖИНОВСКИ
ВАНЧЕ
31. III 2008 – 31. III 2017.

РАЈКА
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
Прошло је четрдесет година откако није с нама.

Њена деца, унуке
и праунуци

Њени најмилији

(28/238747)

(38/237886)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 30. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

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

Добили близанце – ћерке
28. фебруара: Сару и Лару – Клаудија Милутиновић и Дејан Маширевић.

Добили ћерку

3

4

5

6

7

Добили сина

Тензија на послу кулминираће

Понуде које су вам пре извесног
времена измакле, сада ће поново
бити актуелне. Повећава вам се
новчани прилив. Користите своју
интуицију када треба да донесете
битну одлуку и нећете погрешити.
Партнер вас подржава и то вам у
овом тренутку много значи.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Поједине Шкорпије осетиће на
својој кожи колико је битно радити исправно, јер ђаво увек дође
по своје. Шкорпије које су исконтролисале своје страсти и амбиције, могу очекивати мањи новчани добитак. Емотивно се осећате као издувани балон.

2. марта: Мирослава – Данијела Лацковић и Дејан Блажековић; 3. марта: Стефана – Љуљјета Сокољи и Билкић Недељков; 5. марта: Лазара – Василија Татић Добресков и Дарко Добресков; 10. марта: Андреја – Лидија и Мартин Марчек; 11. марта: Немању – Маја Родић
и Ђурица Стојков; 13. марта: Михајла – Кристина и Мирослав Михајловски, Едуарда – Данијела Бајрић Атанацку и Нусрет Бајрић, Војина – Тања Љубановић и Мирослав Кањевац;
15. марта: Михајла – Катарина Крстић и Дарко Лајснер, Николу – Александра Стојић; 16.
марта: Лазара – Татјана и Милош Менићанин, Ноела – Мартина и Томислав Папуга; 17.
марта: Ивана – Јелена Мунћан и Драган Милошевић, Филипа – Слађана Борбељ и Ђерђ
Борбељ, Војина – Отилија и Вукашин Вуловић, Страхињу – Бојана и Властимир Ашковић; 18.
марта: Илију – Јована и Александар Ђорђевић.

крајем радне недеље, зато поведите рачуна коме ћете се супротставити. Будите мудри и сачекајте да се неке ствари среде саме
од себе. Не преносите своје проблеме на укућане, јер сте и њима
досадили.

Било би пожељно да мало заста-

Осећате као да вам цео свет

ВЕНЧАНИ

нете с флертовањем, јер партнер
баш и неће имати пуно разумевања нити ће то бити безазлено колико ви мислите. Завршите све
пословне обавезе, не остављајте
ништа за сутра. Ако имате болове
у коленима, посетите доктора.

отвара своја врата и да су пред
вама путеви који воде ка успеху.
Смирите своје страсти, добро се
организујте и радите све корак
по корак да не бисте погрешили.
Мало обуздајте свој нагон за трошењем. Могуће ново познанство.

23. марта: Маријана Нистор и Данијел Стокић, Helena Maria de Konsejson Onorato и Игор
Шишков.

УМРЛИ
16. марта: Драгица Милетић (1944), Живка Радуловић (1938), Милунија Ненић (1935), Шпиро
Пријић (1938); 17. марта: Слободан Ђоковић (1955), Катица Живин (1926), Марија Тодић
(1938), Перо Аџаип (1937), Петра Смиљанић (1931), Стана Добросављевић (1935), Зоран Имбришић (1969); 18. марта: Радослав Урошевић (1948), Милева Петровић (1949), Ката Бугарин
(1937), Слободан Сарафијановић (1950), Бранко Стокић (1931); 19. марта: Стјепан Дружинић
(1931), Велинка Стојановић (1937), Светозар Нијемчевић (1935, Живојин Крстић (1938), Милан
Цветановић (1932), Зоран Николић (1996); 20. марта: Марија Медић (1931), Перо Чејков
(1952), Софија Алексић (1926), Милија Ђорђић (1946), Michal Kohut (1938); 21. марта: Бранко Весић (1956), Александра Зорић (1936), Стојанка Текијашки (1936); 22. марта: Небојша Бекић (1955), Георгис Данилудис (1927), Иванка Деспотовић (1938), Светлана Стојановић (1936),
Владислав Милаков (1936), Иштван Курко (1945); 23. марта: Катарина Муцул (1943).

8

(23. 9 – 22. 10)

Повремене промене расположења су последица стресне и напете седмице пред вама. Много
је посла, али је наплата слаба, уз
извесна кашњења. Не одлажите
разговор с партнером. На помолу је нова романса са особом ван
круга у којем се крећете.

Припрема: Момир Пауновић

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)
9. марта: Стефанију – Маријана и Стеван Младеновић; 12. марта: Анђелку – Сања и Мирослав Коларски; 13. марта: Дуњу – Данијела и Александар Карбунар, Ирис – Биљана Петровић Бркић и Дејан Бркић, Јовану – Драгана и Микајло Васић; 15. марта: Алану – Данијела и Владимир Биреш, Ању – Наталија и Гордан Вујаклија; 16. марта: Ену – Даниела и Бојан Делић, Уну – Лидија и Златко Брезина, Магдалену – Александра и Душко Боснић; 17.
марта: Софију – Јелена и Владимир Јовановић, Калину – Сања и Миладин Лукета; 18. марта: Милу – Ирена и Владимир Спишјак, Сару – Тереза и Дејан Бокић; 19. марта: Бојану –
Александра и Каменко Маринковић, Милицу – Душана и Зоран Николић, Ивану – Милена и
Драган Херац; 21. марта: Олгу – Марија и Мирослав Кнежевић.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Ован

ВОДОРАВНО: 1. временски период од три месеца, тромесечје (стр.), 2.
словенско женско име, 3. средство које изазива неосетљивост (мед.), 4.
Катарина одмила – посуда за цвеће, 5. град у Румунији – врећа од кострети.
УСПРАВНА: 1. пантљика, 2. видар рана, 3. замисао, 4. израелска обавештајна служба, 5. Естонац, 6. с леве стране, 7. житељ Татарстана, Татарин, 8. извештај о приспећу робе, 9. гробар.

1
2
3

ГРАД У СРБИЈИ
(4, 3 = 7)

УЈЕВИЋ НИЈЕ ЈОВАН...

5

(22. 11 – 21. 12)

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пословни ангажмани остају за-

Понекад помало сумњате, али

сад само на обећањима. Ма колико да се трудите, мораћете да
сачекате бар до средине маја.
Љубавни живот вам је мало замршен, а и ви га додатно компликујете. Не пожурујте ништа,
пустите да време уради своје.

планови које имате полако ће доћи до фазе када ћете бити сигурни у њихову реализацију. Могућа је сарадња са странцима. Љубавни живот вам је као клацкалица, али крајем седмице се све
враћа у нормалу.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

је. Мало сте пожурили са слављем,
јер ће неке ствари у последњем
тренутку измаћи контроли. Радите
све у оквиру закона. Проблеми у
вези или браку нису толико озбиљни колико вам се у почетку чинило.
Само стишајте љубомору.

Алергије и вируси ће вас оборити већ на самом старту седмице, али то ће вам помоћи да мало предахнете и дате себи времена да размислите о свом тренутном послу и положају. Будите
искрени с партнером и добићете
његову максималну подршку.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Будите искрени према себи и
признајте шта стварно желите од
партнера и од сопственог живота.
Растрзани сте на више страна,
али морате се сложити с тим да
сте све сами закомпликовали. Не
правите проблеме на послу терајући мак на конац са шефовима.

ИНДИРЕКТ

4

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

Избегавајте конфликтне ситуаци-

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

9

Близанци

(19. 2 – 20. 3)
Некад је паметније повући се како
би се избегли непотребни трошкови
и конфликти. Нађите начин да регулишете своје издатке. Ако планирате пут, пословни или приватни, одложите га за следећу седмицу, јер
ћете тада имати веће шансе да завршите све што планирате.

АНАГРАМИ
ВОЂА ТАМБУРАШКОГ
ОРКЕСТРА

Нијанса
жуте
боје

Житељ
Црне
Горе

ИнвестиМесто на
Ознака за
циони фонд
Дунаву код
ауто-школу
(скр.)
Костолца

Огњило,
кресиво

Мађарски
фудб. клуб
Преријски
вукови

Страст,
пасија
(стр.)

Почетна
слова
азбуке

Војска
СФРЈ
(скр.)

Паразити
Француски
композитор
(Едуар)

(3) СЛИКАР ФОВИСТА
Симбол
азота
Руска
негација

Објављивање

Toг сликара дела
фовистичке класе
кабинете многих
MИНИСТАРА красе.

Злато (фр.)

Припадници
иранског
номадског
племена

РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: триместар, Радослава, анестетик,

Очеви
(цркв.)

Каја, ваза, Арад, арар. Индирект: Неготин (него Тин). Aнаграми: (1)

Име глумице Бенинг
Предлог

Ист, Крф, Сартр, ен, МТК, ро, рокер, гат, готовани, Михајло Јовић, н,

Средства
за рад
Симбол
калијума

Тамара Салашки, (2) летипас, (3) Анри Матис. Скандинавка: оцило,

Варка,
опсена

Врсту слепог миша
хтели би да знате?
Промешајте слова
у речи ИСПЛАТЕ!

а, обнародовање, роб, алати, Анет, трик, оци, Скит.

Сужањ,
заробљеник

(1) НАША АТЛЕТИЧАРКА

(2) СЛЕПИ МИШ

Део
пристаништа
Птица
мочварица

МУЗИЧАР
СА СЛИКЕ

Ознака за
ампер

Дечје
возило,
ромобил
(мн.)

И СА
ТРКАМА
ШАЛА
Грчко слово
Врста
голубова

Рок
музичар

Саставни
везник

Туђ,
иностран

Француски
филозоф
(Жан Пол)
Начини

Енигматске
новине
(скр.)

Трећи
месец у
години

Симбол
иридијума

Дивљи
першун

Грчко
острво у
Јонском
мору

ПРОФЕСОР
МШ „ЈОВАН
БАНДУР”

Острво у
Јадрану
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ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ПАНЧЕВО ОДРЖАЛО РЕДОВНУ СКУПШТИНУ

АКЦЕНАТ НА УВЕЋАЊУ БРОЈА ДИВЉАЧИ
Протеклог викенда се на редовној годишњој скупштини
окупио крем панчевачких ловаца. Том приликом су ови –
како себе превасходно називају – љубитељи природе још једном као суштину свог хобија
истакли значај очувања животињског света у нашем окружењу, па тек након тога и ту
непобитну људску потребу која
постоји од памтивека – да се у
витешком надмудривању суоче и изборе с пленом.
Важно је напоменути и да,
према свим релевантним показатељима, панчевачки ловци то раде врло пажљиво и селективно, пре свега водећи рачуна о томе да се не огреше о
писане и неписане (природне)
законе.
У том контексту, поред унапређења животињских станишта, они у први план стављају
и борбу против ловокрађе.
Ловачко удружење Панчево,
према последњим подацима,
има четиристо чланова у једанаест секција, углавном распоређених по месним заједницама. Оно газдује са седамдесет хиљада хектара ловне површине, на којој, може се рећи, у пристојној количини има
фазана, срна, дивљих свиња,
зечева, патака, гусака...

Добар поглед

Зимска прихрана

као што ред налаже, најпре
одржан радни део, на којем су
чланови сумирали минулу годину, а извештај председника
Милана Дозета усвојен је једногласно.
– Пре свега, трудили смо се
да Закон о ловству до танчина
поштујемо. Сматрамо и да
смо, уз велико залагање свих
нас, ловокрађу свели на минимум. Поред тога, реализовано
је неколико важних пројеката
– урађено је седам прихватилишта за фазанску дивљач и
двадесетак високих чека, као
и одређени број појилишта,

Неформални део

множиле се енормно. У том
погледу трудимо се из петних
жила да направимо природни
баланс – навео је Дозет.
Он је као пресудно важну
истакао и потребу за увећањем
свести грађана у погледу оног
за шта се ловци боре – од пружања помоћи у смислу прибављања хране до сарадње при
отклањању проблема у вези са
узурпацијама, паљењем и другим облицима уништавања ремиза, то јест земљишта у којима су животиње настањене.
Најава ловног туризма
из иностранства
Председник Ловачког удружења Панчево није крио амбиције да се, што је могуће више, побољша стање на панчевачком ловишту, као и то да
ће, зарад просперитета, наставити да учествују на разним
конкурсима, нарочито након
што су им, пре свих Град ПанПредседник устрелио капиталца

Поред задовољства које овај
хоби носи, сваки прави,
исконски ловац заклеће се како му је од тога неупоредиво
битније да по завршетку сваке
сезоне број дивљачи константно расте.
Поштовање закона
и сузбијање ловокрађе
У ово доба године панчевачки
ловци се окупљају на редовној
скупштини не би ли сагледали
стање у претходном периоду,
као и испланирали начин на
који би га у будућности додатно побољшали.
Последњи такав састанак
уприличен је у недељу, 26.
марта, у сали „Давид”. Тада је,

хранилишта и бунара, а обезбедили смо и петнаест тона
хране за прихрану дивљачи
током зиме. Ипак, као најважнији успех може се издвојити новоотворена фазанерија у
Новом Селу, која подразумева
три инкубатора од хиљаду и
триста јаја. Намера нам је да
одатле изводимо троструко
више пилића, чиме би наше
потребе за овом дивљачи биле
више него задовољене. Много
смо радили и на истребљењу
предатора, попут шакала и
лисица, које су, што је необично, знатно ојачале након
третмана давања из ваздуха
лекова против беснила и раз-

Фазанска фарма

– Мислим да је добро што је
показано разумевање за наше
идеје, јер оне, поред свега
осталог, могу обогатити овдашњу туристичку понуду. С тим
у вези, постоји недвосмислено
занимање ловаца за нашу срнећу и фазанску дивљач из
Француске и Италије. Тако са
Апенинског полуострва већ

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

чево и Покрајина, дали ветар
у леђа и умели да сагледају
њихов труд.

Швабица

Приказана сва раскош нашег фолклора

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Чланови секција из Новог Села, Качарева...

Борба против штеточина

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-А „НЕОЛИТ”

Културно-уметничко друштво
„Неолит” из Старчева, у склопу обележавања шестог рођендана, у недељу, 26. марта, приредило је велики годишњи
концерт, када су три старосне
групе домаћих фолклораша
показале своје умеће.
За разлику од неких претходних догађаја, овај су отворили ветерани, који су за изворне игре у режији кореографа Жарка Мојсиловића побрали велике симпатије многобројне публике. Као и увек, публика у дупке пуној хали није
штедела дланове ни када су на
ред дошле игре из Зајечара, Београда, Пчиње и Груже, које је
приказао старији дечји ансамбл. Представиле су се и две
младе и талентоване старчевачке вокалне солисткиње: Сања

имамо конкретну најаву да ће
средином априла доћи људи
заинтересовани за трофејне
срндаће, а ми ћемо у међувремену одредити која ће то грла
бити, како не бисмо угрозили
природну равнотежу. Трудићемо се да их максимално угостимо и да им обезбедимо адекватне услове. Све у свему,
предстоји нам радна година, а
вреди истаћи да, поред осталог, ускоро треба да започнемо изградњу једног репроцентра за дивље свиње – најавио
је председник.
Након одржаног радног дела скупштине Ловачког удружења Панчево чланови су
прешли на неформалнији део,
када су подељене и захвалнице свима који су, почев од
Града Панчева и других спонзора, помогли рад ове организације.
Уследили су опуштање и дружење уз томболу, музику, иће и
пиће, као и, наравно, присећања на прошлогодишњу сезону –
од стварних анегдота до неизбежних ловачких прича.

Прелепа женка немачког
овчара пронађена је код
Народне баште пре неколико дана, али није имала
никакву ознаку, нити је
обележена микрочипом и
немогуће је доћи до информација о власнику.
У веома је доброј кондицији, притом је послушна и доброћудна, па је, уколико се
власник не јави у законском року, идеална за удомљавање,
уз шта следи обавезно чиповање. Моментално се налази у
градском прихватилишту, а контакт-телефон је 352-148.

Бели Бора

Мојсиловић је отпевала „Са
Косова зора свиће”, а Тијана
Стаменковић извела је нумеру
под називом „Судбо моја”. Потом је, на задовољство присутних, оркестар одсвирао сплет
народних мелодија.
Посебну пажњу је изазвала
кореографија Бранислава Жив-

ковића на тему игара из пиротског краја, коју је извео старији дечји ансамбл, а први ансамбл КУД-а „Неолит” измамио је праве овације „Врањанском свитом” чувеног маестра
Бранка Марковића, за шта су
фолклораши морали да се одуже публици бисом.

Након краће паузе Старчевци се припремају за нове акције: 12. маја ће гостовати у
Тетову у Македонији, а 29. јуна наступиће на међународном фестивалу у граду Радауци на северу Румуније, где су
већ били прошле године и
оставили сјајан утисак.

Велики бели мужјак пронађен је
у Улици Светозара Марковића и
том приликом је на себи имао
црвену огрлицу. Не зна се да ли
је некоме побегао приликом
шетње или је успео да прескочи
капију због неке женке у терању,
али у сваком случају власник
треба хитно да га преузме.
Уколико неко препозна Бору,
може се јавити служби „Зоохигијене” или отићи по њега у
Власинску 1, под условом да претходно позове 352-148.

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

ТАМИШ ОПЕТ НА СВОМ ПУТУ...
У суботу, 1. априла,
поново на свом
терену
Крис-крос обезбедио
опстанак

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ТРИЈУМФ БОБЕ БИТЕВИЋА
Сениорска репрезентација Србије у каратеу потврдила је
свој висок рејтинг на недавно
завршеном Првенству Балкана. На такмичењу одржаном
прошлог викенда у Чачку каратисткиње и каратисти из наше земље освојили су четрнаест медаља, па су по броју
освојених трофеја били најуспешнија селекција. Међу најзаслужнијима за овакав пласман националног тима свакако
су такмичари Динама Никола
Јовановић и Слободан Битевић.
Слободан Битевић је освајањем титуле шампиона у категорији преко 84 кг одбранио
титулу освојену прошле године, што је његов пети узастопни тријумф на балканским

шампионатима. На путу до
финала популарни Боба је
убедљиво савладао ривале из
Македоније, БиХ и Хрватске,
а у финалу је победио Алмира
Цецењанина из Црне Горе.
Никола Јовановић је наступио у категорији до 75 кг. Одлично је стартовао, победама
над такмичарима из Бугарске
и Македоније, али је у трећем колу оштећен због судијских одлука, па је изгубио од
ривала из Турске, који је потом поражен у борби за финале, па Никола није добио
шансу у реперсажу.
Овај резултат је одлична
увертира и припрема за Првенство Европе, које ће почетком маја бити одржано у
турском граду Коаџели.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ПАО ПРЕД СПАРТАКОМ
Најзанимљивији сусрет двадесетог кола Прве лиге за одбојкаше одигран је прошлог
викенда у нашем граду. У Хали спортова на Стрелишту
снаге су одмерили старчевачки Борац и Спартак из Суботице. Док су Старчевци изгубили све наде да могу да се
домогну елите, Суботичанима је ово био веома важан
меч, јер се још увек надају да
могу престићи лидера, Млади
радник из Пожаревца, и тако
избећи играње баража против
београдског Партизана.

Око 200 гледалаца видело је
добар одбојкашки дуел, у коме
је победу извојевао агилнији
тим, али и тим који ју је више
желео: Борац–Спартак 1:3, по
сетовима: 21:25, 20:25, 25:18 и
19:25.
Дерби је оправдао очекивања гледалаца. Виђено је много лепих акција, дугих поена
и свих елемената који карактеришу одбојку као једну од
најлепших спортских игара.
Суботичани су релативно лако дошли до тријумфа у првом сету, а потом је Борац у
наставку сусрета заиграо

агилније, па се све до средине
другог сета играло поен за
поен. У финишу тог дела
утакмице Спартак је додао
гас и повео са 2:0, па се тада
учинило да ће утакмица брзо
бити готова. Ипак, трећи сет
је припао домаћем тиму, који
ипак није имао ни снаге ни
мотива за коначан преокрет.
– Сигурно не могу да будем
задовољан после пораза, али
утакмица је била фантастична. Играли су се дуги поени,
били смо невероватно борбени, али су овог пута гости би-

ли бољи. Утакмица је за нас
почела од другог сета, када
смо почели да играмо јако
добро. Иако смо изгубили и
тај сет, константно смо мучили ривала. Пресудило је то
што су Суботичани имали
мало више снаге од нас – рекао је тренер Борца Душан
Јовић.
Два кола пре краја шампионата тим из Старчева заузима четврто место на табели, а
наредног викенда опет игра
пред својим навијачима. У
Панчево долазе Топлички витезови из Куршумлије.

Утакмицама 22. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Момци које предводи тренер Бојан
Јовичић угостили су краљевачку Слогу, екипу на чијем је
челу искусни стратег Бошко
Ђокић и која је, баш као и тим
из нашег града, пребринула
све што се тиче опстанка у лиги. И поред тога, око 500 гледалаца у Хали спортова на
Стрелишту присуствовало је
лепој кошаркашкој представи,
у којој је домаћин потврдио да
је у овом тренутку много квалитетнији тим: Тамиш–Слога
76:55, по четвртинама: 20:11,
18:7, 16:22 и 22:15.
После несрећног пораза у
Крушевцу Никола Симић је
храбро повео своје другове у
нови првенствени окршај, желећи, заједно с њима, да оствари нову победу и покаже да је
Тамишу место у врху кошаркашке елите. Управо је капитен био покретач многих успешних акција, а с десет поена
био је и најефикаснији играч
домаћег тима у првом полувремену.
Иако је Тамиш на одмору
имао чак 20 поена „вишка”
(38:18), гости се нису предавали. У наставку сусрета се разиграо некадашњи плејмејкер
Тамиша Вук Јовановић. Са две
„тројке” покренуо је свој тим,
Слога је успела да се приближи на четири поена заостатка,
али то је било све од Краљевчана у овом дуелу. Севнула је
„тројка” капитена Симића, па

су се после малог опуштања
кошаркаши Тамиша брзо пренули, поново преузели контролу над утакмицом и рутински меч привели крају.
Игор Кесар, Владимир Величковић и Радован Ђоковић,
појачање нашег тима из Мега
лекса, били су нерешива енигма за кошаркаше Слоге. Предност Тамиша је расла из минута у минут, да би после истека
четрдесетог минута стала на
21.
– Слога је играла веома чврсто почетком другог полувремена, у тренутку нисмо успели
да се снађемо. Ми смо екипа
која чека да неко почне да нас
„бије”, па тек онда почињемо
да узвраћамо. Ђоковић је још
једном показао да је право појачање. Да је раније дошао,
можда би наш резултатски
скор био другачији. Било како

било, честитам момцима.
Пребринули смо све у вези са
опстанком, па желимо да у наредним утакмицама освојимо
што више бодова и остваримо
што бољи пласман – истакао је
тренер Тамиша Бојан Јовичић
на конференцији за новинаре
после утакмице.
Већ у среду, 29. марта, тим
из нашега града гостовао је у
Смедереву, где је одмерио
снагу са истоименим домаћином, а у суботу, 1. априла, у
Халу спортова на Стрелишту
долази Беовук.
Крис-крос је у 22. колу Прве
српске лиге на свом терену савладао Јединство из Новог Бечеја са 96:85, по четвртинама:
26:23, 27:20,22:25 и 21:17.
Иако су гости у овом мечу постигли чак четрнаест „тројки”, то
им није било довољно да савладају расположеног домаћина.

– У најави утакмице рекао
сам да ће бити јако тешко. Ми
смо играли за десету, а гости за
седму победу у шампионату. То
није спречило ни једну ни другу екипу да се надмећу у великом броју датих „тројки”. Бечејци су постигли четрнаест, а
ми десет. Ипак, ми смо тренутно бољи тим, што смо и доказали победом, а тако смо себи
омогућили да у наредна четири
кола играмо мирније, јер смо
највероватније већ сада испунили овогодишњи циљ, а то је
опстанак у лиги. Наравно,
играћемо часно и поштено до
краја како бисмо остварили бар
још две победе. Желим да похвалим момке – рекао је тренер
Крис-кроса Петар Марковић.
После 22. кола Панчевци заузимају седмо место на табели, са скором од десет победа
и дванаест пораза.

ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ КК-а МЛАДОСТ

ДАН РЕЗЕРВИСАН ЗА КАРАТЕ
Традиционалан, 18. међународни карате турнир „Младост 2017” одржан је у недељу,
26. марта, у Хали спортова на
Стрелишту. Учествовало је
400 бораца из 35 клубова из
Румуније, Црне Горе, БиХ, али
и из: Београда, бање Ковиљаче, Сопота, Нове Пазове, Ваљева, Сремских Карловаца,
Лазарева, Севојна, Бача, Умке,
Лазаревца, Обреновца, Рашке,
Шапца, Беочина, Новог Сада,
Аранђеловца, Банатског Карловца, Банатског Новог Села,
Алибунара, Пожаревца, као и
из панчевачких клубова Младост, Динамо и Combat Eagle.
– Квалитет приказаног каратеа био је на високом нивоу, а
наши такмичари су у свим категоријама имали јаке противнике. Турнир су подржали
Град и Спортски савез Панчево, па у име организационог
одбора захваљујем на подршци. Организација такмичења
била је веома добра, јер су службена лица из нашег клуба,
као и из Карате федерације
Србије, добро обавила свој посао – рекао је први човек КК-а
Младост Тихомир Макитан.
Надметали су се такмичари
свих узраста, од полетараца до

сениора, у катама и борбама,
појединачно и екипно, у мушкој и женској конкуренцији.
По олимпијском принципу,
према броју освојених златних
медаља, најуспешнији клуб
био је КК Младост, са седамнаест трофеја, али пошто је по
одлуци организационог одбора
био ван конкуренције, победнички пехар за најуспешнију
екипу припао је КК-у Фронт из
Старе Пазове. Други је био КК
Пантер 2011 из Будисаве, а
трећи КК Аранђеловац.

Најуспешнији
каратиста
био је Данијел Вукашиновић
из Старе Пазове, а најбоља каратисткиња је Анђелина Јаредић из домаћег клуба. КК
Младост су представљали:
Милош Макитан, Срђан Јокић, Анастасија и Анђелина
Јаредић, Јована Новаков, Сара
Жунић, Александар Здешић,
Марта Стојисављевић, Тара
Ђурђевић, Бранислав Срећков, Марија Поткоњак, Милица Драгичевић, Милица Амановић, Нађа Штрбац, Тибор

„ОР ЛО ВИ МА” ШЕСТ МЕ ДА ЉА
На међународном турниру „Младост 2017” одличне резултате
остварили су и чланови Карате клуба Combat Eagle, које је
предводила Ивана Живков, тренер.
Марта Стојсављевић је зарадила највреднији трофеј, а
Ања Кнежевић, Богдан Здравковић и Тамара Величковић окитили су се сребрним медаљама. Бронзе су заслужили Тамара
Обрадовић и ката-тим женских нада (Т. Обрадовић, М. Стојсављевић и А. Кнежевић).

Мичик, Дејана Ивановић, Теодора Гајић, Јована Стоилковски, Андрија Радојев, Јелена
Милентијевић,
Николина
Исаиловић, Ана Тубић и Катарина Петровић.
У конкуренцији сениора у
борбама победио је Милош
Макитан, а сребрно одличје
за слу жио је Не бој ша Спа сковски из Динама. У надметању јуниора најбољи су били
домаћи борци Срђан Јокић и
Тибор Мичик. Код кадеткиња, у борбама, тријумфовала
је Анђелина Јаредић, бронза
је припала Јовани Новаков, а
у конкуренцији кадета победио је члан Динама Александар Здешић. Анастасија Јаредић и Јована Новаков освојиле су сребро односно бронзу у
катама.
Такмичарке Младости заслужиле су и прва места у
екипним мечевима, у конкуренцији кадеткиња и пионирки, и у катама и у борбама.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КОМШИЈЕ БОЉИ РИВАЛИ

ОДЛИЧНА ПРИПРЕМА
У оквиру припрема за предстојећу сезону, сениорски тим
Рагби клуба Динамо 1954 гостовао је прошлог викенда у
Вршцу, где је одмерио снагу са
истоименим домаћином.
Рагбисти из нашега града
тријумфовали су с 31:0, али су

гледаоци могли да виде борбен меч, јер су домаћи играчи,
поготово у првом полувремену
(0:5), пружили добар отпор
Панчевцима.

НОВА ОДЛИЧЈА
Чланови Џудо клуба Панчево
учествовали су прошлог викенда на два турнира и на оба
су постигли запажен резултат.
На меморијалном турниру у
Кикинди под називом „Драган
Цигановић Цига” Катарина
Путић је освојила прво место у
категорији до 70 кг.

Већ у недељу, 26. марта, на
такмичењу за почетнике у Вршцу малишани из ЏК-а Панчево још једном су показали
да имају много потенцијала.
Никола Јавор и Вук Бабић
освојили су најсјајнија одличја,
Филип Фаркаш и Ненад Самарџић окитили су се сребрним медаљама, а бронзе су зарадили Матеја Спасковски, Лука
Поповић и Стефан Шошкић.
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СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ
субота, 18 сати

Изгубили и Железничар
и Динамо 1945
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем
граду неће упамтити прошли
викенд по лепом. Наиме, водећи фудбалски клубови, Железничар и Динамо 1945, претрпели су поразе, свако у свом
рангу, па су тако направили један корак уназад у остваривању својих циљева. Ипак, пролећни део такмичења тек је
почео и до краја првенствених
трка за бодове има још много
да се игра, па ако се после овог
викенда извуку поуке, не би
требало сумњати у успешност
сезоне.
Седамнаесто коло Српске
лиге група „Војводина” обухватило је и један дерби. И то
онај јужнобанатски. На СЦ-у
„Младост” у нашем граду снаге су одмерили Железничар и
Вршац, екипа коју предводи
наш суграђанин Горан Мрђа.
После деведесет минута радовали су се гости – 1:2 (0:0).
Била је то борбена, права
првенствена утакмица, коју је,
на штету игре и гледалаца,
обележио главни делилац
фудбалске (не)правде – Никола Џомбић из Старе Пазове.
Први судија сусрета поништио
је један гол панчевачке „дизелке”, није досудио (по многима очигледан) једанаестерац за домаћина, а гостујућем
играчу је двадесетак минута
пре краја меча прогледао кроз
прсте, када је морао да му додели други жути картон због
намерног играња руком. Ипак,
искључење играча Вршца
уследило је у последњим тренуцима сусрета, када времена
за преокрет више није било...

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ВРБАС
петак, 20 сати

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Т. ВИТЕЗОВИ
субота, 15.30

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК
субота, 20 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
недеља, 16 сати
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН

Фудбал
Играч одлуке био је фудбалер гостујућег тима Никола
Вуковић, који је два пута погодио мрежу Железничара и тако свом тиму донео три вредна
бода. Први пут је Вршац повео
после кардиналне грешке голмана Јевтића, а потом је Вуковић, у 62. минуту, постигао погодак који се ретко виђа и на
суперлигашким теренима –
после шута са преко тридесет
метара лопта је завршила у самим „рашљама” гола Железничара.
Између два гола Вршца догодило се неколико поменутих спорних ситуација, а гол
наде за „дизелку” и њене навијаче постигао је Милош Јанићијевић.
– Честитам екипи Вршца на
победи. Гости су дошли да
играју тако како су одиграли,
што им се на крају исплатило.
Не могу много тога да замерим својим играчима. Задовољан сам њиховим залагањем и

односом према игри. Не тражим никакво оправдање за пораз, али просто ми је невероватно какве ствари се догађају
у Панчеву. Не смем да коментаришем суђење, али мислим
да је било много чудних одлука на нашу штету – рекао је
после утакмице тренер Железничара Ненад Стојчић.
После ове рунде шампионата „дизелка” заузима девето
место на табели, са двадесет
једним бодом, а наредног викенда путује у Старе Бановце,
на мегдан с Дунавом.
Фудбалери Динама 1945
претрпели су други пораз ове
сезоне. Они су прошлог викенда са 2:1 изгубили од Радничког у Ковину. Био је то још један дуел јужнобанатских комшија, у коме је клуб из Панчева остао празних шака. Без обзира на губитак бодова, „брзи
воз” је и даље суверени лидер
Војвођанске лиге група „Исток”, с три бода више у односу

на другопласирану Козару из
Банатског Великог Села, која
је у осамнаестом колу играла
0:0 против Будућности у Српској Црњи.
Момци које предводи тренер Бранко Ђокић добро су започели сусрет у Ковину. У 38.
минуту повели су с 1:0 захваљујући голу који је постигао
Вања Вуковић, а с минималном предношћу Динама 1945
отишло се и на одмор.
Када се чинило да ће лидер
из Панчева рутински стићи до
нових бодова, догодио се велики преокрет. Ковинци су у
другом полувремену заиграли
много боље и агилније, па су
головима које су постигли Игњатовић и Ђурђевић преокренули резултат.
Прилику за поправни, али и
учвршћивање лидерског места, Динамо 1945 имаће наредног викенда пред својим
навијачима. У госте му долази
Славија.

СПЕЦИЈАЛНЕ ЗИМСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

После договора с директором и
наставницима физичког васпитања у „ОШ Вук Караџић” о
увођењу рагбија у школу, РК
Борац – ветерани из Старчева
започео је рад с најмлађима
прошлог викенда.
Под будним оком репрезентативаца Игора Томашића и
Радивоја Ћосића, петнаесторо
ђака је остварило свој први
контакт с јајастом лоптом.

У ПАНЧЕВО СТИГЛО ЈЕДАНАЕСТ ТРОФЕЈА

Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда
Рукомет

Два јужнобанатска
дербија

ДОБАР ОДЗИВ

– Задовољан сам одзивом деце. Искрено се надам да ће свако од ових младих рагбиста довести макар још једног другара
и да ће нас на сваком наредном
тренингу бити све више. Наш
примарни циљ је да децу одвојимо од рачунара и телевизора и
да им покажемо да је дружење
много лепше уживо него на друштвеним мрежама. Ову прилику користим да још једном позовем сву заинтересовану децу
да нам се придруже – рекао је
спортски директор клуба Игор
Томашић.
Тренинзи се одржавају сваке
суботе и недеље од 11 сати на
стадиону Борца, а малишани
ће прву такмичарску проверу
имати у оквиру Летње рагби
лиге, крајем маја, у Старчеву.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Завршено је највеће спортско
такмичење у текућој години.
Специјалне зимске олимпијске игре одржане су у Аустрији од 14. до 25. марта, а на њима је учествовало 2.700 спортиста из 107 земаља. У тако јакој конкуренцији надметало
се и деветнаест спортиста
Специјалне олимпијаде Србије – чланова спортских клубова из Врања, Пирота, Крагујевца и Панчева.
Олимпијци из нашега града
наступили су у нордијском трчању у дисциплинама на 50 и
100 метара класичним стилом, али и на 500 и 1.000 метара слободним стилом. Панчевци су на овом такмичењу
дали највећи број репрезентативаца – осам спортиста и два
тренера. Од укупног броја медаља које су освојили српски
спортисти (21), у наш град је
стигло чак 11 трофеја.

Зоран Раданов из СК-а Кликер освојио је најсјајније одличје на 1.000 метара слободним
стилом, а шампионке су постале
и његове клупске другарице Наташа Бојић и Милица Раданов у
трци на 100 метара класичним
стилом. Такође чланица Кликера, Драгана Марић, освојила је
сребрне медаље на 100 и 500 метара слободним стилом, док је

Зоран Јовановић други стигао
на циљ на 50 м класичним стилом, а у трци на 100 метара био
је трећи. Марко Холер, члан
клуба Спортско срце, освојио је
сребро на 1.000 метара слободним стилом и бронзу на дупло
краћој деоници. Његов клупски
колега Зоран Андрић био је други на 100 метара и трећи на 50
метара класичним стилом.

Спортисте су предводили
чланови стручног штаба за
нордијске дисциплине Миодраг Максимовић (СК Кликер) и Маријан Јовановски
(СК Спортско срце).
Медаље за српску репрезентацију у нордијским дисциплинама освојили су спортисти из
Крагујевца (једну златну, две
сребрне и три бронзане), док су
у алпским дисциплинама трофеје заслужили репрезентативци из Пирота (два златна и
два сребрна).
Пре поласка у Аустрију
спортисте и тренере примили
су градоначелник Панчева Саша Павлов, као и председник
и генерални секретар Спортског савеза нашега града Слободан Битевић и Дејан Перић.
Они су члановима репрезентације Србије пожелели срећан пут и успешан наступ на
играма.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛАВИЈА
субота, 15.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (К)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР

32:23

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

30:19

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК

1:3

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

3:1

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ТАМИШ

76:55
76:89

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО

96:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО

62:98

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ

1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Селеуш: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–СПАРТАК
Баранда: РАДНИЧКИ–ГЛОГОЊ

2:8
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ–ЈЕДИНСТВО

4:6
1:1

ШАХОВСКИ КУТАК

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ДЕЧАКА ИЗ СТАРЧЕВА

СЈАЈНИ МАЛИ КОШАРКАШИ
Млађи пионири Кошаркашког
клуба Борац из Старчева, дечаци рођени 2004. године, остварили су завидан успех пласиравши се на полуфинални турнир Првенства Војводине.
Малишани које предводи
тренер Зоран Кокановић освојили су друго место у Квалитетној лиги Војводине група „Јужни Банат”, победивши Ковин,
Опово, Омољицу, Тамиш и
Крис-крос 2. Бољи од старчевачке екипе био је само Крискрос 1, који је заузео прво место.

Борац се тако нашао међу осам
најбољих екипа у нашој покрајини, а велики успех су остварили:
Бранислав Никић, Младен Новичић, Михајло Филиповић, Лазар
и Лука Алексић, Огњен Шкрбић,
Миодраг Величковић, Ђорђе
Дрињак, Вук Танев, Данило Радосављевић, Александар, Лазар и
Антоније Милановић и Алекса
Живановић.
Полуфинални турнир биће на
програму 22. и 23. априла у Панчеву, а надметаће се Борац, Крискрос и две новосадске екипе.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф8)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У ПЛЕЈ-ОФ С ДРУГОГ МЕСТА
Следи борба за титулу
Панчевке дочекују
Металац
Спуштена је завеса на регуларни део
првенствене трке за бодове у Супер А
лиги за рукометаше. Динамо је у последњем колу показао због чега је најпријатније изненађење ове сезоне у
српској елити – у Хали спортова на
Стрелишту оружје су морали да положе и неугодни Костолчани: Динамо–
Рудар 32:23 (19:12).
Иако овај сусрет није имао резултатски значај, јер се и пре њега знало
да ће Динамо наставити такмичење у
плеј-офу, а Рудар у плеј-ауту, бројни
гледаоци могли су да уживају у игри
момака које предводи тренер Иван
Петковић. Иако је ритам рада у редовима „жуто-црних” прилично поре-

МЕЂУ ЧЕТИРИ НАЈБОЉЕ
ЕКИ ПЕ У КУ ПУ
Реванш четвртфинала Купа Србије
између Металопластике и Динама
одигран је у среду, 29. марта, у
Шапцу.
Панчевци су на то гостовање
отишли с предношћу од 14 голова,
па им није било тешко да се пласирају међу четири најбоље екипе
у најмасовнијем такмичењу.
Утакмица је завршена с резултатом 30:24 у корист Металопластике.

Енергија
мећен због бројних повреда играча,
то се на терену није осетило. Бранко
Радановић и његови саиграчи су, као
и целе сезоне, оставили срце на терену, па су заслужено стигли до петнаесте првенствене победе.
Утакмица је почела добрим одбранама голмана, на обе стране терена,
па је први погодак виђен тек у четвртом минуту, а постигли су га гости.
Повели су и – нестали с терена. Брзим
контранападима и сигурном реализацијом Динамо је из минута у минут
увећавао своју предност. Већ на полувремену дилеме око победника није
било.
– Честитам момцима, били су прави
и овог пута. Чекају нас изузетно тешке
утакмице, па је због тога најважније да
се повређени опораве, да будемо здрави, да можемо квалитетније да радимо

на тренинзима – истакао је Петковић
после утакмице.
Са седамнаест бодова, Војводина је
сигурни лидер и готово већ виђени нови шампион Србије. Динамо ће у плејофу стартовати с другог места, с десет
бодова, колико има и трећепласирана
Црвена звезда. Суботички Спартак и
Слога из Пожеге заузимају четврто односно пето место, са осам бодова, а
шести је Шамот, са седам бодова.
У првом колу, идућег викенда, требало би да Динамо игра са Слогом,
али пошто тај тим има утакмицу
европског купа на Исланду, тај дуел
ће бити одложен. И у Рукометном савезу Србије тренутно влада потпуни
хаос, па до закључења овог броја нисмо успели да сазнамо када ће бити
одиграна утакмица између Динама и
Слоге.
А. Живковић

Жедан си. Гладна си. Опуштања. Путовања. Дружења: кад зовеш другаре у своју кућу и када идеш радосно код њих. Потребна ти је енергија... Хоћеш да полетиш, мада се доскора поменути тренуци нису могли назвати пистом.
Ма, жедна си, гладна си. У фрижидеру немаш ништа сем хлеба и маргарина да поједеш. Упс, кева донирала џем. Кљуцаш.
Мрвице. Узми ствар у своје руке!

НИЧУ НОВИ АТЛЕТСКИ БИСЕРИ

РАСАДНИК ТАЛЕНАТА
Народна башта. Десетак
малишана вредно тренира.
Сваког дана. Под будним
надзором Саше Стоиловића,
некадашњег репрезентативца Југославије у атлетици,
првака Балкана и човека који има трећи резултат свих
времена у нашој земљи у трци на 800 метара.
Панчевачка деца, чланови секције Атлетског клуба
Партизан из Београда. Имају много талента. Већ нижу
и запажене успехе.
На Првенству Србије у
Сенти старији пионир Марко Стоиловић освојио је вицешампионску титулу у
бацању копља и бронзу у ба-

цању кугле. Сјајна је била и
Зорица Станић, коју тренира професор физичке културе у ОШ „Мирослав Антић”
Јан Мравик. Она је освојила
бронзано одличје у бацању

диска, а зимус је на дворанском шампионату зарадила
и сребро у бацању кугле.
На Кросу Срема у Инђији
Ана Драгојевић је победила у
надметању на 1.000 метара, а

млађи јуниор Урош Остојин
други је стигао на циљ.
– Клинци су јако талентовани. Тренинге водим под
надзором легендарног професора Милета Угрена, који
је мени некада био тренер. С
нама ради и Доротеа Балог,
одлична спринтерка од које
очекујемо велики напредак у
овој години. Ускоро одлазимо
на припреме на Златибор, како бисмо што спремније дочекали наредна искушења –
рекао је Саша Стоиловић.
Најважније такмичење за
нове атлетске бисере у нашем
граду биће Првенство Србије
за пионире и јуниоре, крајем
маја у Београду.
A. Ж.

Лечи
Ух, каква гужва! Испреплетано коло грана, гранчица и лишћа.
На врху ’тице, код нас у Банату најбројније: врапци. И они знају да смо се опустили, јер виде да је све више пензионера који
их хране, а све мање деце што би да их додирну. Зато ретко слећу. Не фолирају се. Воле децу, а она одлазе преко.
Али то није нормално, треба свако од нас да их лечи. Спусти.
Будимо људи, помозимо ненормалнима!

АКТИВНОСТИ ЏУДО КЛУБА ДИНАМО

АНДРЕА ДРУГА
У Атини је прошлог викенда
одржан девети међународни
турнир под називом „Илијадис”, који је уједно био и такмичење у оквиру Европског
џудо-купа за јуниоре.
Међу репрезентативцима
Србије била је и џудисткиња
Динама Андреа Стојадинов,
која се надметала у категорији до 48 кг.
Наша млада суграђанка је
и у главном граду Грчке имала одличан наступ. Освојила
је сребрну медаљу, иако је још
увек кадеткиња. У првом ме-

чу је победила ривалку из
Турске, потом је савладала и
представницу Италије, да би
у финалу претрпела пораз од
џудисткиње из Турске.
На мастерс турниру за џудоветеране одржаном 25. марта
у Будимпешти члан ЏК-а Динамо Славко Станишић постигао је одличан резултат.
Он се надметао у категорији М7 +100 кг и освојио је
победнички пехар.
У организацији ЏК-а Локомотива, прошлог викенда
је у Вршцу одржан турнир

за почетнике. У конкуренцији 160 малишана из 10
клубова надметало се и 19
малих џудиста Динама.
Медаље су освојили: Јана
Ушљебрка, Љубица Олћан,
Ивана Коларић, Ивана Борка, Наталија Бабовић, Илија
Тепшић, Никола Јованов,
Лав Курјега, Бошко Ушљебрка, Немања Ђуришић, Јован
Милетић, Дамјан Миљић,
Андрија Димовски, Милош
Лекин, Васил Атанасовски и
Михајло Шкрбић.
A. Ж.

Све
Какве везе ова фотка има с претходне две? Никакве! У ствари,
свакакве, суштинске.
Све је јасно: мистериозни јахач, робот и насмејана креатура
кандидати су на изборима за шефа државе. Хоћете неког од њих
за председника? Океј, онда нађите државу за себе. Ови избори,
у недељу, јесу важни, могу да значе све. Мрдајте до гласачког
места, лењост тела уме да буде истовремено и самоубиство а да
то и не приметите.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Николов, студент:

Алекса Мићић,
средњошколац:

Андријана Дапер,
студенткиња:

– Можда ћу изаћи у
суботу, а и учићу – шта
би друго студент радио.
Имам колоквијуме за
отприлике пола месеца,
па ћу гледати да се
припремам за то на време.
Наравно, и одмараћу се,
то је увек потребно.

– За викенд се
спремам да
рекреативно веслам
кануом по Тамишу,
а требало би и да учим
хемију. Али викендом
се треба и одмарати.

– Вероватно ћу изаћи
с другарицом увече,
а преко дана ћу учити.
Спремам испите,
јер у понедељак
почиње испитни рок.
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