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ПОНОВО ЗАГАЂЕН ВАЗДУХ
Веће концентрације чађи
и прашкастих материја од
дозвољених најчешће на
новој Миси, у Старчеву и
на Стрелишту
Две ноћи заредом, 29. и 30. јануара,
ваздух у Старчеву био је веома загађен прашкастим материјама. У понедељак увече, 29. јануара, мерни уређаји су показали концентрацију од
319 микрограма по метру кубном
ваздуха, а ноћ касније, 30. јануара,
регистровано је 140,65 микрограма,
што није смело да се деси, с обзиром
на то да је гранична вредност имисије 50 микрограма по метру кубном
ваздуха.
Оваква ситуација понавља се последњих неколико година у зимском периоду и у другим деловима Панчева,
нарочито на новој Миси и на Стрелишту, а најчешћи узроци су дим из
ложишта наших суграђана који се греју на чврста горива, као и издувни
гасови из ауспуха аутомобила и аутобуса.
Због честе загађености ваздуха у
зимском периоду угрожене су неке
здравствено осетљиве категорије становништва, као што су они који пате
од болести дисајних органа, срчани
болесници, деца, труднице и старије
особе, а последице лошег квалитета
ваздуха могу бити тешке ако га удишу у дужем периоду.
У извештају Завода за јавно здравље о квалитету ваздуха на територији Панчева у 2017. години наводи се
да на загађење највише утичу чађ и
прашкасте материје, као и то да је
број дана када је концентрација чађи
на свим мерним местима на којима
Завод за јавно здравље врши мерења
била већа од дозвољене износио од
23 до 47, што је лошији резултат него

2016. године. Највише таквих дана
било је на мерном месту на новој
Миси – 47, или за три дана више него
2016. године.
У извештају Завода за јавно здравље може се прочитати и да је током
тих дана било угрожено целокупно
становништво на Миси, а да су на
мерним местима Завод, Ватрогасни
дом и Стрелиште енормне концентра ци је чађи посеб но угро жа ва ле
здравствено осетљиве категорије становништва (болесни, труднице, деца
и старије особе).
Прим. др Дубравка Николовски,
руководилац Одељења за хигијену у
Центру за хигијену и хуману екологију у Заводу за јавно здравље Панчево,

изјавила је да је у извештају о квалитету ваздуха у прошлој години упозорено на то да подједнаке проблеме
стварају и велике концентрације прашкастих материја и да до таквих ситуација долази само у зимском периоду.
– Када гледамо концентрације на
дневном нивоу, упоређујемо их са
дневним граничним вредностима. У
нашем извештају је констатовано да
је ситуација у погледу присуства прашкастих материја у ваздуху у 2017.
години погоршана у односу на претходну годину и да је неопходно радити на њиховом смањењу. Што се тиче
питања какве последице може да
изазове удисање чађи и прашкастих
материја у дужем периоду, могу рећи

Село
да ефекти могу да буду акутни и хронични. Људи са срчаним или плућним болестима као што су, на пример, астма или хронична опструктивна болест плућа, као и старији и
деца, чешће посећују службу Хитне
помоћи и одлазе на болничко лечење. Осим тога, када су изло же ни
загађењу честицама, људи са срчаним обољењима могу доживети бол
у грудима, кратко и плитко дисање,
кашаљ и замарање. Загађење честицама може бити удружено са срчаним аритмијама или повећати осетљивост на респираторне инфекције
и погоршати здравствено стање оних
који имају астму или хронични бронхитис. На основу резултата бројних
научних студија и истраживања која
су се бавила проучавањем утицаја
честица на људско здравље, Светска
здравствена организација је заузела
став да не постоји концентрација
честица у ваздуху која се може сматрати безбедном по људско здравље
– истакла је прим. др Дубравка Николовски.
У извештају Завода за јавно здравље о загађености ваздуха у 2017.
години наведене су и мере које стручња ци те уста но ве пред ла жу ради
побољшања квалитета ваздуха. Они
се залажу за наставак гасификације у
нашем граду, као и за смањење испуштања загађујућих материја из кућних димњака, котларница и возила у
саобраћају.
Указују и на то да на квалитет ваздуха утичу и нехигијенске и дивље депоније, недовољно чишћење и одржавање улица, недостатак кишне канализације (требало би наставити њену
изградњу), као и техничка неисправност аутобуса градског јавног превозника и аутомобила које користе грађани.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Joрдан Филиповић

Комбинације
Колико су неки људи спремни да за шаку динара (пре)високо полете или, с друге стране, да падну ниско, па и до нивоа
потпуне мизерије, не би више нимало требало да чуди.
Информације о томе једна другу свакодневно престижу и
то колико је, рецимо, данас ћара неко поделио с рођаком,
иначе познатом буџом.
Због тога понеко можда и заврши у мардељу. Чак и овде.
Премда се, без дилеме, већина провуче на разне форе. И
онда трк у прву кафану, на пословни ручак да се прослави
како доликује.
Зато овдашњем пуку преостаје само да се покоље око неке
мрвице или да смишља најморбидније начине како би се
домогао понеке „лаке” парице. А то у преводу значи да у
доба нарастајуће оскудације такви морају да завуку руку у
контејнер или пак да се усуде на још огавније непочинство
– да спас потраже у малверзацијама у вези с покопом мртваца или, још горе, у џепу оног који је на самом умору.
Последњих дана из свеколике бљузге изронило је неколико таквих случаја.
Један од њих одиграо се у Нишу, где су запослени у тамошњем јавном комуналном предузећу „Горица”, које у опису
делатности има и активности на гробљу, ишли дотле да су
направили комбинацију како би ућарили на укопу преминулих. И то оних који су се водили као социјални случајеви!? Треба напоменути да се, на основу градске одлуке, трошкови тих сахрана финансирају из буџета са двадесет четири
хиљаде динара. Наречени лупежи су, како ствари стоје, од
те суме стављали већину у сопствене џепове, а кад им је
прорадила ала, богами, и цео износ. А покојнике су закопавали у некаквим кесама или чак директно у земљу.
За то време њихови истомишљеници по „привређивачкој”
методологији у Београду су „оперисали” по колима хитне
помоћи!? Користили су сваку прилику да ижџепаре болеснике које су одвозили у Ургентни центар, а притом се у
многим ситуацијама радило о ултимативној борби за живот.
Ни то није могло да их одврати од перфидног наума, који је
било тешко разоткрити, јер кога у тим драматичним моментима занима судбина сата, новчаника, накита...
И потрајало би ко зна докле да их није провалила жена
чијег су супруга превозили (а који је, нажалост, и преминуо), када је након извесног времена скапирала да јој недостаје бурма. Најпре је била у тоталној неверици, рачунајући на малу вероватноћу да ће се неко дрзнути на пљачку у
тренутку када неко други умире. Ипак, како је време одмицало, повезала је конце и обавестила полицију...
И тако – краде се, и крадуцка, на свим нивоима, па и оним
најневероватнијим. Стога, затварајте прозоре, закључавајте
с три резе, дресирајте псе и, нарочито, водите рачуна кад
вам, не дао бог, насмрт позли. Јер, како се оно каже – ниједно зло не долази само...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Случај „Звездиног”
кошаркаша
Таман смо заборавили немиле догађаје са дербија „Црвена звезда” – „Партизан” одржаног крајем прошле године и
шокантне слике претучених и окрва-

вљених навијача из Хрватске које је
жандармерија спасла линча на „југу”,
када се ових дана догодио нови инцидент на једном спортском догађају.
Тај догађај је показао да су они који
иду на утакмице ради пражњења, туче
и вређања других, а не ради навијања, и даље међу нама и да је хулиганство у спорту проблем који још
увек није решен.
На кошаркашкој утакмици између
„Црвене звезде” и „Олимпијакоса” у
Београду крајем прошле недеље група „Звездиних” навијача истакла је
транспарент са увредом на рачун
националности новог „Звездиног”
кошаркаша – Алена Омића.
У својој болесној мржњи ти тзв.
навијачи отишли су корак даље, па су
том словеначком репрезентативцу и
бившем играчу „Унион Олимпије”,
„Гран Канарије”, „Анадолу Ефеса”,
„Уникахе” и „Хапоела” звиждали сваки пут када би на утакмици добио
лопту, а по завршетку борбе са
„Олимпијакосом” најавили су да ће
престати да долазе на „Звездине”
утакмице све док Омић буде играо за
тај београдски клуб.
Да би показали да ће бити упорни
и истрајни у томе, током утакмице са
„Олимпијакосом” истакли су још
један транспарент, на коме је писало: „Хвала управи за радост и титуле,
док игра ко не треба, на нас не рачунајте”.
И поред тога што је доживео непријатности на првој утакмици коју је
играо за „Звезду”, Омић је због реакције на поруке које су му упутили

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Стајалиште.
Улица цара Лазара, ових дана
Снимио Милан Шупица

„навијачи” показао да је велики спортиста и заслужио похвале. Без трунке повишених емоција и љутње хтео
је да „смири лопту”.
– Дошао сам да играм кошарку и
да се борим за црвено-белу боју на
дресу. Кошарка је мој живот. „Звезда”
има најбоље навијаче на свету и то је
све. Дошао сам због њих и да се борим
за њих. Током утакмице са „Олимпијакосом” нисам видео транспаренте.
Био сам концентрисан само на терен,
на то како да што више помогнем
„Звезди” да победи – рекао је он.
Вредно пажње било је и реаговање
Владимира Цветковића, некадашњег
кошаркаша и генералног секретара
„Црвене звезде”. Он је изјавио да је
поступак „делија” према Алену Омићу био скандалозан и подсетио да су
међу играчима „Звезде” који су 1991.
освојили Куп шампиона у Барију
били припадници различитих националности.
– Много играча из Хрватске и
Босне играло је у Кошаркашком клубу „Црвена звезда”, а да не причам
колико их је било у фудбалском клубу. Сетите се само једне од најлепших акција у историји „Црвене звезде”, у првој утакмици полуфинала
Купа европских шампиона, против
„Бајерна” у Минхену, кад смо победили са 2:1. Румун Белодедић је узео
лопту и додао је Хрвату Просинечком, који је проиграо Србина Бинића, а он је центрирао и на крају је
Македонац Панчев дао гол – присетио се Цветковић.
М. Г.

Ерик Фром

МОДЕРНИ ЧОВЕК ЖИВИ У ОБМАНИ ДА ЗНА ШТА ЖЕЛИ,
ДОК У СТВАРИ ЖЕЛИ ОНО ШТО СЕ ОД ЊЕГА ОЧЕКУЈЕ ДА ЖЕЛИ.
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ОВЕ ГОДИНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ СПОРТОВА

БИЋЕ БОЉЕ И СПОРТИСТИМА
И ПОСЕТИОЦИМА
Осетно ће се
побољшати грејање, а
биће уграђени и уређаји
за климатизацију
Предраг Стојадинов,
директор ЈКП-а
„Младост”: „Панчево
ће моћи да конкурише
и за одржавање
великих утакмица
и међународних
такмичења”
Спортски клубови који тренирају у Хали спортова и посетиоци утакмица које се одржавају у
том објекту имају разлога за
задовољство. После много времена које је прошло од далеке
1969. године, када је Хала саграђена, до краја ове године у њој
ће бити урађено неколико
важних послова, захваљујући
чему ће се осетно побољшати не
само услови за тренирање спортиста већ и комфор за публику
на спортским догађајима.
Рекон струк ци ја ће бити
темељна, јер је предвиђено да
се систем грејања вишеструко
побољша и да се први пут уграде уређаји за климатизацију у
Хали. Планирано је и да се
побољшају фасада и кровна
конструкција на Хали уградњом потребне изолације и да
се замени фасадна столарија у
задњем делу тог објекта. То је
подједнако важно ако се узме
у обзир да је последња замена
фасадне столарије рађена пре
једанаест година.
Да ће ти радови бити опсежни, види се и из податка да
ће њихо ва укуп на вред ност
износити 792.776 евра.
Како је објаснила Маја Витман, градски менаџер, на кон-

ференцији за новинаре одржаној 30. јануара, новац за реконструкцију Хале обезбеђен је
захваљујући томе што је Градска управа Панчева конкуриса ла зајед но с румун ском
општином Решица за средства
из тзв. „Интеррег ИПА–ЦБЦ”
програма међународне пограничне сарадње, која је обезбедила Европска унија.
Маја Витман је прецизирала да ће отварање понуда на
тендеру за избор извођача радова у Хали спортова бити одржано 6. марта ове године, а да
је рок за завршетак свих радова 90 дана.
Истакла је и да је циљ овог
пројекта, у ком учествују Панчево и Решица, с којом је наш
град збратимљен већ више година, постизање енергетске ефикасности спортских објеката и
рационално коришћење енер-

гије за њихово грејање и хлађење у летњим месецима.
Додала је и да ће на базену у
Решици бити постављене соларне плоче ради бољег загревања
тог објекта. Занимљиво је да је
тај град за реализацију овог
посла добио 560.391 евра, што
је мање од износа који је одобрен за реконструкцију Хале
спортова.
Поводом ових лепих информација за наш град, спортисте
и љубитеље спорта, „Панчевац”
је затражио коментар од Предрага Стојадинова, директора
Јавног комуналног предузећа
„Младост”.
– То је изузетно значајно за
наш град, панчевачки спорт и
за ЈКП „Младост”. Када се ти
послови заврше, у Хали ће моћи
да се организују спортски догађаји и током летњих месеци,
када су велике врућине. До сада

нам је много већи проблем био
расхлађивање Хале него грејање,
а ускоро ће то бити прошлост,
јер ће бити уграђен најмодернији систем за климатизацију.
Када је реч о грејању, могу рећи
да не само да ће и оно бити
побољшано већ ћемо остваривати уштеде јер ће се смањити
трошкови за енергенте у зимским месецима. Захваљујући
свему томе Панчево ће моћи
да апли ци ра за одр жа ва ње
важних утакмица и великих
спортских такмичења, као и за
орга ни за ци ју дога ђа ја од
опште дру штве ног зна ча ја.
Важно је напоменути и то да
Хала неће бити затворена током
извођења радова, јер ће се они
обављати постепено, да би се
што мање сметало спортским
клубовима – изјавио је Стојадинов.
М. Глигорић

Награде за иновације и истраживања
Позивају се компаније и појединци да поднесу пријаву за
награду у три категорије: студије случаја (за компаније),
посебне иновације и истраживања. Пријаве се могу слати до
15. августа, на имејл адресу:
ChemicalLeasing@unido.org.

Свечана манифестација поводом доделе награда биће одржана 6. новембра у Бечу, као
део кон фе рен ци је „Зеле на
хемија 2018” у оквиру програма тројног председништва Већа
Европске уније „Паметна и одржива Европа”, који се одржава

током аустријског председавања ЕУ.
Више информација о додели награда и условима за апликацију може се наћи на сајту
www.chemicalleasing.com/global-award/global-chemical-leasing-award-2018.
М. М. В.

У ПЕТАК, 2. ФЕБРУАРА

Концерт групе „Легенде”
Група „Легенде” одржаће концерт у петак, 2. фебруара, у
дворани Културног центра Панчева, од 19.30.
Групу су основали Зоран
Дашић Даша (вођа групе, текстописац, композитор, гитариста и тамбураш) и Лазар Марин
Лаза (гитариста и пратећи
вокал). Њихова прва концертна
сезона почела је на Богојављење 19. јануара 1995, концертом
у београдском Центру „Сава”, и
до фебруара 2015. одржана су
54 концерта у истој дворани.
Традиција се наставила и свака
нова концертна сезона почиње
у Центру „Сава”, након чега група „Легенде” наставља турнеју
по градовима широм Србије,
региона и иностранства.
Састав „Легенде” одржао је
преко хиљаду и четиристо концерата у Србији, Црној Гори,
Македонији, Босни и Херцеговини, Мађарској, Пољској, на
Кипру, у Шведској, Словенији,
Швајцарској, Аустрији, Канади, Немачкој, Аустралији, САД,
Русији и Француској.

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

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте установе др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гинекологије задужен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

ОД 27. ЈАНУАРА
СВАКЕ СУБОТЕ

GLOBAL CHEMICAL LEASING 2018

Под заједничким спонзорством
и уз подршку Организације Уједињених нација за индустријски раз вој (UNIDO), као и
Аустрије, Немачке и Швајцарске, објављен је четврти циклус
доделе награда „Global Chemical Leasing”.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
Прегледе обавља

dr sc. med.
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)
Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14

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

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

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПРИЧА МИЛОША К. ИЛИЋА

Уморни као пси

Јубиларан, хиљадити концерт обележен је 5. фебруара
2005, а прослава двадесетог
рођендана групе „Легенде”
приређена је фебруара 2008.
у великој дворани Центра
„Сава”.
„Легенде” су 2012. прославиле велики јубилеј, 25 година

постојања и успешног рада, и
то тако што су својој верној
публици приредиле концерте
у Центру „Сава” 4. и 14. фебруара те године.
Групу чине шесторица чланова: Иван Милинковић
(певач), Зоран Дашић (композитор, текстописац, пратећи

вокал и гитариста), Лазар
Марин (гитара и пратећи
вокал), Перо Крзнанић (бас-гитара и пратећи вокал),
Желимир Васић (бубњеви, удараљке и пратећи вокал) и Предраг Стојковић (клавијатуре,
клавир и аранжмани).
М. М. В.

У четвртак, 8. фебруара, од
19 сати, у дворани „Аполо”
Дома омладине биће одржана промоција збирке прича
„Уморни као пси” Милоша
К. Илића, коју је објавила
„Партизанска књига”.
„Отуд могућност смеха; као
да је то есенцијална порука
Илићеве прозе: свет је гадан,
деструктиван, прљав и ничим

га нећемо поправити. Али
можемо да му се смејемо,
макар иза леђа. Макар апсолутно уморни од њега. Као
пси”, написао је о збирци књижевник Срђан Срдић.
О језику, кратким причама, драмама и уморним псима с Милошем К. Илићем
разговараће Вуле Журић.
М. М. В.
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ПОЛИТИКА

Петак, 2. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРИБИНА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ

У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ, 31. ЈАНУАРА

Бошко Обрадовић
у Долову

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

У доловачком Ватрогасном
дому у суботу, 3. фебруара,
од 10 сати, биће одржана трибина на којој ће говорити
лидер Српског покрета Двери Бошко Обрадовић. Овим
поводом Градски одбор те
странке позива све суграђане, чланове, пријатеље и симпатизере да својим присуством и учешћем допринесу
квалитету трибине.

КОНЦЕПТ
Сви смо знали да Милoшевић није крив. Он треба да добије
улицу и споменик у Београду и ја ћу то да затражим на његовом гробу, за његов рођендан.
(Милутин Мркоњић,
почасни председник СПС-а, „Блиц”, 24. јануар)
***
Поносан сам што Србија никада неће постати чланица Европске уније зато што српски народ то не жели, нити ће икада
прихватити независност лажне државе Косово.
(Александар Шешељ, посланик СРС-а
у Парламентарној скупштини Савета Европе, 20. јануар)
***
Велика Британија снажно подржава процес придруживања
Србије Европској унији иако напушта ту заједницу. Желимо
да Србија и Балкан буду успешни, стабилни, просперитетни
и безбедни.
(Денис Киф, амбасадор Велике Британије у Србији,
„Политика”, 21. јануар)

Управа за капитална
улагања АПВ доделила
120 милиона динара
Панчеву
На основу јавног конкурса за
финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског
развоја, као и у области водоснабдевања и заштите вода Управе за капитална улагања АП Војводине, Граду Панчеву одобрена су средства у укупној висини
од 120.147.245,64 динара за два
важна капитална пројекта. Председник Покрајинске владе Игор
Мировић на свечаности у Новом
Саду 31. јануара уручиo је уговоре за реализацију пројеката
одобрених на конкурсима у укупном износу од 1,931 милијарде
динара, и то за 36 пројеката на
територији 29 градова и општина у Војводини. Поред поменутих, заступљене су биле и области саобраћајне инфраструктуре, предшколског образовања,
развоја спорта и енергетске ефикасности.
Наш град је подр жан са
33.187.148,33 динара за пројекат „Инфраструктурно опремање ’Северне индустријске зоне’
у Панчеву – завршетак изградње саобраћајница”, као и са
86.960.097,31 динаром за „Изградњу потамишког колектора – II
фаза”. Уручењу уговора присуствовао је градоначелник Панчева Саша Павлов. Овим поводом је казао:
– Добили смо веома велика
средства за два пројекта који
ће помоћи стављању северне

пословне зоне у функцију и
њеном тоталном инфраструктурном опремању. Друга јако
битна компонента јесте да се
ради о другој фази, која ће
поред поди за ња капа ци те та
мреже у пословној зони у наредним годинама омогућити прикључење 20.000 наших суграђана на мрежу фекалне канализације. Овај новац је дошао
у најбољем моменту зато што
имамо веома озбиљне инвеститоре који ћe, надам се, кренути

са изградњом током 2018. Ова
средства представљају растерећење буџета Града, јер да новац
нисмо добили од Покрајине,
били бисмо на неки начин примо ра ни да га издво ји мо из
локалне касе.
Павлов је рекао да мисли да
у ове две и по године Град Панчево и Покрајинска влада никада нису имали бољу сарадњу и
подсетио је на то да је Управа
за капитална улагања прошле
године финансирала изузетно

важну реконструкција Опште
болнице у нашем граду.
Градоначелник је подвукао
да је „наш град сходно значају
уважен, с обзиром на то да је
један од четири највећа града
у Војводини”, и додао да се
искрено нада да ових 120 милиона динара неће бити све, као
и да ово указује и на озбиљност пројеката које је радила
Градска управа, пошто је њихов
квалитет сигурно био од значаја при доношењу одлуке.

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Изабрано ново руководство
Председница Милена
Пушеља, координатор
Вања Француз
Анализа извештавања медија о предизборној кампањи за
предстојеће изборе у Београду коју смо обавили за период од
2. октобра прошле до 15. јануара ове године показала је да су
доминантан простор имали представници власти. Када је
реч о опозиционим кандидатима, они су били знатно мање
заступљени у медијима. Због тога можемо да кажемо да је
предизборна кампања неравноправна.
(Раша Недељков, програмски директор организације
„Црта”, „Политика”, 22. јануар)
***
Невладина организација „Црта” је, случајно или намерно,
основана баш у години када је Борис Тадић изгубио изборе,
а Српска напредна странка дошла на власт. За разлику од
ЦЕСИД-а, који има вишегодишње искуство у праћењу избора, „Црта”, иако млада организација, има моћне спонзоре,
што се видело на примеру локалних избора у Пећинцима. У
дану када су се они одржавали, представници неких амбасада су звали општинску изборну комисију у том месту да
питају зашто на њима нема „Цртиних” посматрача.
(Из коментара ТВ „Пинк”, 24. јануар)
Хрватска протестна нота због изложбе о Јасеновцу у Њујорку
је као кад би Немачка писала Јеврејима због обележавања
Холокауста – поручио је Вучић из Истанбула. Или, као кад
би онај ко је тражио „сто Муслимана за једног Србина” посетио Сребреницу.
(Славиша Лекић, председник НУНС-а,
„Твитер”, 31. јануар)
***
Председништво „Нове Србије” је одлучило да 4. марта на
београдским изборима подржи Александра Шапића. Они
који то не желе, нека дају свој глас листи коју предводи Драган Ђилас или оној на чијем челу је Драган Шутановац да се
не би расипали гласови.
(Велимир Илић, председник „Нове Србије”,
на конференцији за новинаре 30. јануара)
***
Ко је Драган Ђилас? Једно смеће које је дошло овде у Србију
да нам продаје... Шта он има да тражи овде и да неке људе у
Србији обилази, рекетира итд. Научићу га ја памети кад-тад.
(Велимир Илић, председник „Нове Србије”,
у изјави за Б-92, 2013. године)

Конференција за новинаре панчевачког одбора странке „Доста
је било” одржана је 29. јануара у њеним просторијама у
тржном центру у Змај Јовиној.
На њој су говорили функционери локалног одбора – председница Милена Пушеља и
координатор Вања Француз,
који су на те функције изабрани на првим унутарстраначким изборима 29. децембра
2017, чиме је, како се каже у
позиву, „ДЈБ потврдио свој пун
демократски капацитет”.

Милена Пушеља је рекла да
након одржаних избора и пријема нових чланова панчевачки одбор ДЈБ наставља своје
активности у интензивирању
комуникације са суграђанима
и сагле да ва њу про бле ма с
којим се они сва ко днев но
сусре ћу. У томе им вели ку
помоћ пружа кол-центар, јер
је остварена директна комуникацију с грађанима.
Нагласила је да је једна од
важних акција то да покушавају да помогну пензионерима у оства ри ва њу њихо вих
права.
– Позивамо све пензионере
којима је умањена пензија да
дођу у наше просторије у Змај

Јовиној 2, односно у тржни
центар између Његошеве и Змај
Јови не. Попу ни ће мо зах тев
ПИО фонду за издавање уверења о висини и исплати задржаних пензија по основу Закона о привременом уређивању
начина исплате пензија. Није
ми довољно да само мени буде
добро, ако сугра ђан ка ма и
суграђанима није, дужност ми
је да помогнем да се у држави
лепше живи – казала је нова
председница ГО ДЈБ.
Ни она ни Француз раније
нису били политички активни, али су као грађани учествовали у опозиционим деловањима претходних деценија.
Нови коор ди на тор ГО ДЈБ

рекао је да „ништа од бољег
живота неће бити док грађани
не узму ствар у своје руке”.
– Вечита сам опозиција, па
се бојим да ћу то бити и када
ДЈБ дође на власт. И још нешто:
немамо личних сукоба с бившим члановима и садашњим
одборницима – додао је Француз.
Градски одбор странке има
17 чланова, а удружењу је до
сада приступило 80 суграђана
који желе да остану анонимни. Интересантно је да два
месеца излазе новине „Београдски глас”, ДЈБ штампа и
„Војвођански билтен”, а најављено је и појављивање панчевачког билтена.

ОДРЖАНА ТРИБИНА „ХЕРОЈИ И АНТИХЕРОЈИ”

Човек је спреман да се жртвује
Док се не суочимо
с прошлошћу,
будућности нема
На трибини Независног друштва новинара Војводине и Грађанске акције Панчево „Хероји и антихероји”, одржаној 25.
јануара у „Купеу”, историчарка Бранка Прпа и новинар Драган Бурсаћ из Бањалуке говорили су о херојству, распаду
СФР Југославије, (не)делима...
Трибину је водио новинар
Ненад Живковић.
Поред основне теме, причало се, што је сасвим логично и
природно, о рату, политичким
елитама, национализму, насиљу... Лајтмотив догађаја био је
чин Срђана Алексића, који је
пре 25 година дао свој живот
бранећи комшију друге наци-

оналности. Бранка Прпа је,
цитирајући Камија, казала да
су „хероји побуњени људи” и
додала:
– Обични људи постају хероји када се човек нађе у околностима у којима не може
нешто да прихвати а да притом не изгуби достојанство.
Људско биће има својство које
ниједно биће нема; једино оно
је спремно да жртвује свој
живот за другог и срећно je ако
усрећи друге. То је хуманистички идеал.
Новинар и колумниста портала „Бука” и „Ал Џазира” Драган Бурсаћ сместио је Алексићев чин у данашњицу, тј. упоредио је како се и у ком ентитету Босне и Херцеговине он
помиње. Бурсаћ тврди да је „у
Републици Српској, због нових
сфера национализма, Срђан

Алексић непријатност која се
не помиње и персона нон грата у најблажем облику те речи”.
– С друге стране, у Федерацији он се употребљава и злоупотребљава. Створио се бренд,
нешто што се зове човек, али
људи не знају ништа о Срђану
Алексићу. Он је опште место,
али не нађе се за сходно да се
оде у Требиње и посети та локација, да се обележи датум. Алексић је из године у годину све
невидљивији, а требало би бити
обрнуто – објаснио је Бурсаћ.
Бранка Прпа је нагласила да
историја не постоји сама по себи,
те да ће бити сачувана она сведочења која оставимо будућим
генерацијама; историја никада
није завршен посао и увек се
пише изнова. Према њеним
речима, посао историчара је да
утврди аутентичност и веродо-

стојност документа и да се при
томе мора користити компаративна метода, а проблем је у
валидности докумената о ономе
што се дешавало у последњој
деценији 20. века на простору
бивше Југославије. Додала је да
је у току реафирмација усташког и четничког покрета.
Поручила је да државе организовано спречавају морално
прочишћење, да ће нас прошлост прогањати докле год се
то буде дешавало, те да док се
не суочимо с прошлошћу,
будућности неће бити.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЂУРИЦА ДОЛОВАЧКИ, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП-а „УРБАНИЗАМ”

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ
ЈП Дирекција је до 1. септембра прошле године имала секторе за јавне
инвестиције, за урбанизам и просторно планирање и пројектовање, за правне и опште послове, за одржавање и
управљање локалним и некатегорисаним путевима и за одржавање градског објекта на Дивчибарама. О томе
како су после одлуке Скупштине града о трансформацији ЈП Дирекције
подељена поменута задужења, какви
су тржишни планови најмлађег локалног јавног предузећа и сл. – разговарали смо са Ђурицом Доловачким,
вршиоцем дужности директора ЈП-а
„Урбанизам”.
Градско јавно предузеће „Урбанизам” има исти ПИБ и матични број
предузећа као некадашња ЈП Дирекци ја, али је про ме ни ло послов но
седиште, обим и опис делатности,
што је утврђено Одлуком о усклађивању одлуке о задржавању права и
обавезе оснивача (Града Панчева –
прим. аут.) над Јавним предузећем
„Урбанизам” Панчево, које је настало спајањем последњепоменуте фирме, Друштвеног фонда грађевинског
земљишта и путева општине Панчево и ЈП „Стан” са Законом о јавним
предузећима.
Панчево није једини град који је
имао законску обавезу да изврши ову
трансформацију, већ су се тиме бавили и политичари и стручњаци у Суботици, Зрењанину, Сремској Митровици, Ваљеву, Краљеву...
Препознатљиви у Србији
Ђурица Доловачки на почетку разговора истиче да је „према професионалној структури ЈП Дирекција била
најинтелектуалнија фирма”.
– Инжењери различитих струка –
грађевински, машински и саобраћајни, па архитекте, путари и планери,
чинили су костур тима. Ту су и референце, искуство, традиција... Колегинице и колеге који су се бавили инвестицијама су приликом трансформације због ефикасности рада прешли у
Градску управу, а остале послове, као
што су урбанизам, планирање и путеви, преузео је ЈП „Урбанизам” Панчево. Сектор за урбанизам је увек био
препознатљив на територији Србије,
као, рецимо, једини такав у земљи
који је радио сам своју планску документацију. Познати смо и по специфичном индустријском урбанизму,
који је видљив у јужној зони. Инвеститори за које радимо – НИС, „Петрохемија”, „Азотара”, „Транснафта” и
„Техногас”, врло су задовољни – прича Доловачки.

израда плана генералне регулације
целине 1, која представља шири центар Панчева, што је и најизазовније.
То је у завршној фази, а грађани ће
имати рок од тридесет дана да план
погледају и дају сугестије или примедбе.
Доловачки каже да је посао у фирми коју води комплексан и мултидисциплинаран. Има тридесет осморо
запослених, углавном инжењера свих
струка. Поред већ поменутих, ту су и
електроинжењери, геодетски инжењер, пејзажни архитекти...
– Републички и градски интерес је
целина 8: израда плана детаљне регулације свих фабрика у јужној зони.
Имамо тамо и нови субјект – специјалну луку „Азотара”. Све фабрике
треба сада из урбанистичког аспекта
сагледавати као једну целину и прописати правила, а њихове специфичности морамо узети у обзир кроз разраду плана. С планом који је на снази
успели смо да „натерамо” инвеститоре да се понашају по правилима, бар
када се ради о технологији; прописали смо мере о томе шта би смањило

цедуром. Изради актуелног плана приступили смо исувише стручно, у смислу да смо формирали нове улице
које би биле јако добро решење. Али
грађани нису били ради да им се одузимају или деле плацеви због решавања саобраћајница. Осмислићемо
неки алтернативни начин.
Започет је рад на плану детаљне
регулације насеља Тесла и простора
око стадиона. Постоји иницијатива
да се плански уреди Мали рит, као и
да се измени и допуни план за Јабуку

и за храстову шуму код Долова. Постоји још једна занимљива идеја коју је
представио Доловачки:
– Важна ствар која се десила трансформацијом Дирекције јесте другачије понашање јавних предузећа; ЈП
„Урбанизам” више није индиректни
корисник буџета. Сада радимо урбанистичке планове и пројекте, што је
једна врста робе која има своју цену,
па тако зарађујемо. Инжењерска комора Србије радила је методологију
ценовника, а локална скупштина га

је изгласала и њега се држимо. Тржишно смо оријентисани, што је ново
размишљање и подразумева другачију организацију. Желели смо да
своје квалитетне услуге понудимо
Граду Вршцу и свим општинама из
јужног Баната, ми смо као породица. Они немају кућу овог типа, па
смо својим референцама и ценама
успели да се наметнемо. Све локалне скупштине усвојиле су уговор о
уступању ових послова нама. На располагању смо им. Њихов интерес је
да нас доживљавају као своје. Избећи ће на овај начин процедуру јавних набавки, где је досад долазило и
до случајева нелојалне конкуренције: појави се фирма „ташна-машна”,
с једним запосленим, и добије посао
због ниске цене.
Објекат на Дивчибарама је, каже
први човек ЈП-а „Урбанизам”, репрезентативан у архитектонском смислу.
Шта је на њему рађено?
– Прошле године се радило на енергетској ефикасности, а пре тога је уведен ХАСАП стандард који се односи
на кухињу: комфорна је, технички
најсавременије могуће опремљена.
Било је посла око грејања, кречења,
набавке уређаја за квалитетнији боравак деце... Имамо одличну комуникацију с Градском управом, па они
спроводе поступке јавних набавки.
Пред нама је још један велики пројекат: надоградња дела терасе, па ће
објекат додатно добити на комодитету и садржајима – закључује Доловачки.
Најкомпликованији задатак који
предузеће на чијем је челу има, по
његовом мишљењу, јесте управљање
некатегорисаним путевима: мрежа је
изузетно дуга у граду и у селима.
Ударне рупе, проблеми у раду семафора и слични проблеми такође су у
опису посла ЈП-а „Урбанизам”. Овој
широкој теми посебно ћемо се посветити неком другом приликом.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ГДЕ ВАМ НАЈВИШЕ СМЕТА ДУВАНСКИ ДИМ?

Затворени простори проблематични

НА ДОК ТОР СКИМ СТУ ДИ ЈА МА
Ђурица Доловачки је завршио средњу архитектонску школу у Панчеву,
па просторно планирање на београдском Природно-математичком факултету. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на смеру
урбанизам, окончао је постдипломске студије, и тамо је тренутно на докторским студијама.
Каријеру је започео као професор пет стручних предмета у средњој
школи коју је и сам похађао. Радио је у општинској управи у Ковину, као
грађевински и урбанистички инспектор, а потом је био и начелник тамошњег Секретаријата за урбанизам. У панчевачкој Дирекцији је био четрнаест година на разним позицијама. Одборници Скупштине града
изабрали су га 1. септембра 2017. године за в. д. директора новог ЈП-а
„Урбанизам”.
Просторно и урбанистичко планирање је основна делатност овог предузећа. Ту је и бављење путевима, локалним и некатегорисаним, као и надзор
над зимским одржавањем путева, те
одржавање објекта на Дивчибарама.
Наглашава:
– Израда просторних и урбанистичких планова и пројеката је најважнија. Град Панчево је препознао потребу за одржавањем континуитета у овоме. Чињеница је и да смо ми, запослени, Панчевци, па је јасна и жеља
да наш град изгледа боље и лепше.
Треба имати и визију када је моменат
да се планови промене. Они су нека
врста живог ткива, нису закуцани;
постоји процедура за допуну или измену плана. Ове године је најбитнија

загађење ваздуха, земљишта и вода.
Све то иде у добром правцу. НИС је,
рецимо, увео савремену технологију
– објашњава в. д. директора.
Планови и пројекти су роба
Према његовом мишљењу, за грађане
је важна и целина 3, односно стара
Миса. Доловачки додаје:
– Тамо је основни проблем железница. Грађани су отворено и аргументовано изнели примедбу да није
примерено да у 21. веку возови пролазе тик поред њихових кућа. Тешка
је сарадња с Јавним предузећем „Железнице Србије”, јер су у питању велике
инвестиције. Ми смо имали жељу да
изместимо пругу ван насеља. Био сам
недавно гост у Месној заједници, где
сам упознао грађане с планом и про-

И. МОДИЋ

Н. ЈАНКУЛОВ

Законом о заштити становништва од
изложености дуванском диму, који је
усвојен још 2010. године, забрањено
је пушење на радним и јавним местима и у јавном превозу, док је у угоститељским објектима и даље дозвољено. Сваког 31. јануара обележава
се Национални дан без дуванског
дима, а активности које се реализују
треба да упозоре јавност на штетне
ефекте излагања дуванском диму,
посебно по здравље деце и младих.
Питали смо наше суграђане где
њима нај ви ше сме та изло же ност
дуванском диму.
ИВАНКА МОДИЋ, пензионерка:
– Нисам пушач и највише ми смета
дувански дим у затвореним просторијама. Сматрам да би требало да се
забрани пушење у јавним просторима,
јер дим гуши и лоше утиче на здравље. Не свиђа ми се ни што људи пуше
на улици без икаквих ограничења. Требало би да се казне мало пооштре.
НАДИЦА ЈАНКУЛОВ, професорка у
Електротехничкој школи:
– Смета ми дим, али навикла сам,
јер имам пушаче у породици. У ресторанима ми је сасвим у реду то што су

В. ПАРАУШИЋ

С. ЈАЋИМОВИЋ

одвојени делови за пушаче и непушаче. Мени лично не смета када
видим да неко пуши на улици и нисам
за неке строге забране. Једино што
би оне на неки начин утицале на
пушаче да мање пуше.
ВЕСНА ПАРАУШИЋ,
службеница у Градској управи:
– Све зависи од прилике и повода,
као и од тога где се налазим. На пример, ако су у питању неке прославе,
где људи желе да буду опуштени,
мени не смета, али у неким ресторанима у којима се ручава може да буде
непријатно. Свакако, то је избор свакога од нас. Није ми лепо када видим
људе да пуше на улици. Не сматрам
да то није адекватна култура живљења. То би требало свести на неку меру,
да је човеку заиста угодно, јер овако
личи на праву зависност.
СТОЈМЕН ЈАЋИМОВИЋ, инвеститор:
– Не пушим, али ми не смета дувански дим. Онај ко пуши, има одговорност за своје здравље. Не би требало
баш тако ригорозно забранити пушење
у појединим ресторанима, јер махом су
сви пушачи. На пример, мој син је страствени пушач, а жена и ја не пушимо.

З. ПОПОВИЋ

Ж. ШУПИЦА

Ја сам више за смањење, да буде умерено, јер је веома штетно за здравље. На
улици ми смета, јер пушачи бацају
пикавце где стигну. Волео бих да нам
град буде чистији и да се води рачуна о
свему, а ту спада и чишћење за кућним
љубимцима. Нисам за то да се пуши и
да се опушци бацају било где.
ЗОРАН ПОПОВИЋ, незапослен:
– Не посећујем толико ресторане и
кафиће, али смета ми дуванским дим
када сам у затвореном простору. Раније док је било дозвољено пушење у
радном простору, баш ми је сметало,
јер су канцеларије биле веома задимљене. Не волим ни када се пуши у
кући, јер се све осећа на дуван.
ЖИВА ШУПИЦА, пензионер:
– Смета ми дувански дим, посебно
у затвореним просторима. Утиче штетно и угрожава здравље. На јавним
местима бих одредио места за пушење, па ако је неко страствени пушач,
имао би своје место где може да ужива у цигарети да не ремети оне којима дувански дим смета.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ЕКОЛОШКОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

ПРОНАЂЕН ОПАСАН ОТПАД У КРУГУ
НОВОСАДСКЕ ФАБРИКЕ
Злочин према
сопственом народу
и држави

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Пшеница двозрнац
Двозрнац (Triticum dicocum, Schrank) прастаро је
жито, једно међу првим које
су људи на овој планети гајили, још у каме ном добу.
Пореклом је с Блиског истока, јужног Кавказа и из Абисиније, где је у производњи
био познат неколико хиљада година пре нове ере. У
далекој прошлости био је
доминантно жито у исхрани људи. Од самлевеног зрна
справљана је каша. Почетком првог миленијума нове
ере из про из вод ње су га
потиснуле нове врсте пшенице голозрног плода. Како

Двозрнац има ломљиво
вретено класа и плевичаст
плод, који треба ољуштити
пре коришћења у исхрани
људи. Брашно се у кулинарству користи у смешама с
брашном меке пшенице за
справљање хлебно-пекарских
производа, тестенина и кекса. Прехрамбени производи
су лакше сварљиви од оних
припремљених од обичне
меке пшенице и препоручују се реконвалесцентима и
болесним особама. У Баварској се зрна двозрнца користе за производњу специјалних пива (Emmerbier).

Прошле недеље у заједничкој
акцији неколико државних
институција на подручју града
Новог Сада откривена је велика количина опасног отпада који
је противзаконито складиштен.
Према речима надлежних, акција коју су заједнички реализовали Министарство заштите
животне средине, Безбедносноинформативна агенција, Основно јавно тужилаштво Новог Сада
и Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине представља наставак
ангажовања надлежних органа
на откривању противзаконитог
управљања и одлагања опасног
отпада у Србији.
Према објављеним информацијама, на простору некадашње
фабрике ХИНС у Новом Саду,
која је у стечају и у процесу приватизације, откривено је преко
хиљаду тона потенцијално опасног и токсичног отпада. Како
је установљено, закупац фабрич-

ког објекта имао је дозволу из
2012. године за складиштење
свега 32 тоне опасног отпада, а
на тој локацији је нађено 1.080
тона опасног отпада за који не
постоји адекватна документација. У даљем току истраге биће
утврђено порекло отпада и у
којој мери је опасан за живот и
здравље људи. Први резултати
испитивања опасног отпада биће
добијени за десетак дана.
Министар заштите животне сре ди не Горан Три ван

назвао је овај случај злочином према сопственом народу и држави, рекавши да ће
надлежни органи то тако третирати, и додао:
– Инсистираћемо да се одговорни санкционишу на најстрожи могући начин. Наставићемо акцију откривања и кажњавања несавесног поступања опасним отпадом у Србији и нећемо се зауставити. Обреновац и
Нови Сад су почетак и време је
да се Србија већ једном норма-

лизује када је реч о токовима
опасног отпада.
Да подсетимо, Министарство
заштите животне средине упутило је пре десет дана јавни позив
грађанима Србије да уколико
сумњају да је негде одложен опасан отпад, о томе обавесте надлежне службе или полицију.
Повод за овај позив је догађај у
Обреновцу када је по дојави
забринутих грађана утврђено да
су нелегално затрпане опасне и
канцерогене материје. Министарство упозорава јавност да се
годишње у нашој земљи створи
између 60.000 и 80.000 тона опасног отпада, од чега један део
отрова, због неодговорног опхођења појединаца, не бива збринут на прописан начин. У складу с тим Министарство је почетком ове године покренуло опсежну акцију ради откривања нелегално складиштеног опасног отпада на територији наше земље.
Званичници истичу да ће грађани о сваком детаљу о евентуалним новим локацијама бити обавештени и да се ништа неће крити, без обзира на то колико је
истина драматична.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ НАЈКРЕАТИВНИЈИМ ЕКОЛОЗИМА У ВОЈВОДИНИ

Jачањe свести о очувању животног простора
двозрнац добро успева на
земљишту богатом кречњаком, у брдско-планинским
подручјима Балкана гајен
је до средине XX века. У
производњи су биле заступљене озиме форме, а на
плавним земљиштима поред
река пролећне. У данашње
време овој врсти придаје се
све већи значај због нутритив не вред но сти зрна и
чиње ни це да у усло ви ма
мање повољних услова спољне средине и при екстензив ној агро тех ни ци даје
боље резултате од осталих
правих жита. Подесан је за
гајење на имањима која се
баве органском биљном производњом.

Нео љу ште но зрно има
висок удео плевица (20–40%)
и кори сти се за исхра ну
коња, а надземна биомаса,
у смеши с махунаркама, као
волуминозна сточна храна.
Захваљујући повећаној
толерантности на неповољне агроеколошке и земљишне услове, двозрнац данас
гаје мали фармери у руралним подручјима у систему
традиционалне пољопривреде, али је све више заступљен
и на њивама фармера који
се баве органском производњом. Највише се производи
у Европи, а највеће површине су у Италији, где се гаји
на више хиљада хектара, као
и у источној Француској.

Основна школа „Фејеш Клара”
из Кикинде и Техничка школа
„23. мај” из Панчева овогодишњи су добитници прве награде у оквиру програма „Енергија је свуда око нас 2017”, који
спроводи Центар за развој и
примену науке, технологије и
информатике. Реч је о пројекту који се у континуитету реализује у основним и средњим
школама на територији АП Војводине, од школске 2009/2010.
године. Основни циљ је да се у
образовним установама покрену активности за јачање персоналне и професионалне компетенције ученика и просветних радника у погледу подизања
свести о енергетској ефикасности, заштите животне средине
и управљања отпадом, као и
популаризације нових технологија у школским, наставним
и ваннаставним активностима.

Ученици који учествују у овом
пројекту имају могућност да
искажу своју креативност различитим методама, као што су:
модели и макете, мултимедијалне презентације, литерарни
и ликовни радови. Покровитељ ове манифестације – која
се реализује већ осми пут –
јесте Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице, организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке,
технологије и информатике, а
суорганизатор је Факултет за
еко но ми ју и инже њер ски
менаџмент (ФИМЕК).
Про шле неде ље у згра ди
Бановине одржана је свечаност
поводом уручивања престижних
признања. На почетку скупа
говорио је заменик покрајинског секретара за образовање,

прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице Милан Ковачевић. Он је
рекао да је основна идеја реализације овог програма жеља
да се ученицима, професорима и наставницима укаже на
чињеницу да енергије нема у
изобиљу и да нам прети енергетска криза.
– Намера нам је и да иницирамо креативно понашање деце
и младих. Својим предлозима
они могу допринети осавремењавању и побољшању различитих видова превазилажења
проблема из ове области, који
се свакако базирају на коришће њу обно вљи вих изво ра
енергије, као и на рационалном искоришћавању постојећих извора – рекао је Ковачевић на крају излагања.
На скупу је говорио председник Центра за развој и при-

мену науке проф. др Слободан
Попов, који је захвалио присутнима на залагању и истакао
да се сваке године број учесника повећава. Декан Факултет за
економију и инжењерски менаџмент проф. др Драган Солеша овом приликом је нагласио да младе људе треба стално промовисати и позвао јавност да да допринос, како бисмо
као друштво били у прилици
да значајније наградимо и даље
подстичемо таленте.
Према речима организатора, пристигао је велики број
квалитетних радова, тако да је
жири имао веома тежак задатак да одабере најбоље. Захваљујући одличној идеји и преданом раду на пројекту, Техничка школа „23. мај” богатија је за један лаптоп, који јој је
уручен као награда за освојено
прво место.

СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧЈЕГ ИЗРАЗА

Расписан конкурс за децу уметнике
Данска гост-домаћин
фестивала
Такмичење у девет
категорија
Пријављивање до 30.
марта
Културни центар Панчева и
удружење БУДИ, као организатори седмог Међународног
бије на ла умет нич ког деч јег
израза, који се 2018. године
одржава од 11. маја до 11. јуна,
позивају све образовне и културне институције, те децу узраста до пет на ест годи на, да
пошаљу своје радове најкасније до 30. марта на конкурс под
називом „7. БУДИ: Лепо се
играј!”. Заинтересовани могу
посла ти радо ве у сле де ћим
категоријама:
Визуелна уметност: БУДИ
свуда – напиши, нацртај или
сними свој рецепт за срећно
детињство – представи свој најсрећнији тренутак, омиљену
игру. (Уметнички конкурс; одабрани радови биће предста-

вљени на изложби награђених
радова у Галерији савремене
умет но сти у окви ру сед мог
БУДИ-ја.)
одабрани радови биће представљени на „Фејсбук” страни
седмог БУДИ-ја.)
Позориште: БУДИ „Андерсенијада” – направите представу
или перформанс на отвореном
по мотивима Андерсенових бајки и пошаљите снимак окачен
на „Јутјуб”. (Конкурс за појединце, неформалне групе, драмске секције основних школа и
драмске студије; одабране представе биће уврштене у главни
програм седмог БУДИ-ја.)
Књижевност: БУДИ писац –
имаш добру идеју, напиши своју песму, бајку, стрип или причу. (Уметнички конкурс за децу
писце до петнаест година; одабрани радови биће представљени у оквиру седмог БУДИ-ја.)
Музика: БУДИ оригинал –
представи свој уметнички рад,
свој бенд, хор, плесну групу
или нешто што сам ствараш.
(Конкурс за таленте; одабрани
аутори наступиће у оквиру главног програма седмог БУДИ-ја.)
Екологија: БУДИ креативац

– направи макету за полицу у
облику неке занимљиве животиње од рециклираних материјала. (Уметничко-еколошки
конкурс за децу до петнаест
година која брину о природи;
одабрани радови биће предста вље ни у окви ру сед мог
БУДИ-ја.)

цртеж/снимак/макету. (Уметничко-научни конкурс за децу
иноваторе до петнаест година;
одабрани рад биће представљен на седмом БУДИ-ју.)
Хуманитарна акција: БУДИ
друг/другарица – хуманитарна акција коју си направио са
својим одељењем или бисте

Екологија: БУДИ еко-акција
– направи предлог за уређење
школског дворишта или еколошку акцију које би хтео да
спроведеш. (Конкурс за најзанимљивије идејно решење; одабрана акција биће представљена на седмом БУДИ-ју.)
Нау ка: БУДИ науч ник –
осмисли научнофантастични
екс пе ри мент
или
изум,

желели заједно да је покренете, а потребна вам је стручна
помоћ. (Конкурс за друштвено
одговорну кампању коју би реализовала деца уз помоћ одраслих; одабрана акција биће реали зо ва на у окви ру сед мог
БУДИ-ја.)
Сви конкурси су отворени до
30. марта. Ауторски и/или групни радови могу се достављати

поштом или лично на адресу:
Културни центар Панчева, Војводе Живојина Мишића 4, 26000
Панчево, Србија, или електронском поштом на адресу budifestival@gmail.com, с назнаком
„за 7. БУДИ конкурс”. Уз сваки
рад неопходно је доставити: име
и презиме аутора, годину рођења, назив школе или организације, поштанску и имејл адресу, као и контакт-телефон.
Аутор(ка) и/или подносилац
пријаве на конкурс за седми
БУДИ може учествовати с више
радова и у оквиру различитих
конкурса. Радови морају бити
прописно упаковани и заштићени уколико су ломљиви. Не
смеју се савијати или урамљивати. Оштећене или неуредно
реализоване радове жири неће
узи ма ти у обзир при ли ком
награђивања, нити ће их излагати публици. Радови се не враћају! Учешћем на конкурсу аутори су сагласни да се њихови
радови могу репродуковати и
користити за промоцију фестивала. О квалитету радова одлучиваће стручни жири, а најбољи радови биће уврштени у
зва нич ну селек ци ју сед мог

Међународног бијенала уметничког дечјег израза. Додела
награда и признања учесницима и менторима биће уприличена на специјалној свечаности током фестивала БУДИ.
Један од основ них БУДИ
циљева јесте повезивање деце
различитих култура света, а у
томе су много помогле земље
гости-дома ћи ни фести ва ла.
Досад су се у тој улози појавили Велика Британија, Куба,
Мађарска, Јапан, Шведска и
САД. Ове државе су истовремено биле гости фестивала, али
и домаћини који су учествовали у креирању дела програма.
Овогодишњи гост-домаћин је
Данска.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ГОДИШЊИ САСТАНАК У СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ШАХОВСКИ ТУРНИР У ЛАЗАРЕВЦУ

У СЕПТЕМБРУ ДОБИЈАМО БАНКУ КРВИ

Једноставно најбољи

Сакупљено 126
јединица мање него
прошле године
Организовано
давалаштво доноси
стабилност
Нови закон предвиђа
реорганизацију
Резултати прикупљања крви у
2017. години, извештај о раду
организација Црвеног крста
Панчева, Беле Цркве, Алибунара и Ковина у области давала штва и план при ку пља ња
крви за наредну годину – неке
су од тема о којима се говорило на годишњем састанку сарадника на окупљању добровољних дава ла ца, одр жа ном у
петак, 26. јануара, у просторија ма пан че вач ке Слу жбе за
трансфузију.
На територији Панчева, Беле
Цркве, Алибунара и Баваништа, који су у надлежности Службе за трансфузију панчевачке
болнице, током прошле године
крв су дале 5.224 особе, а њоме
и њеним компонентама лечено је око 1.700 пацијената.
– Ради давања крви примили смо 5.634 особе, али је њих
410 одбијено из медицинских
разлога, тако да смо на крају

имали 5.224 даваоца. Сакупљено је 126 јединица крви мање
него претходне године, али је,
захваљујући примени најсавременијих протокола у лечењу
пацијената, крви ипак било
довољно за све оне којима је
она била потребна. Током 2017.
године проценат организованог давалаштва опао је за 6%,
а за толико је порастао проценат давалаца који долазе самоиницијативно. Овакав податак
за сва ку тран сфу зи ју зна чи

Број давалаца не сме да се смањи
мању сигурност, јер теже можемо да планирамо прилив и стабилност резерви крви – истакла
је др Радмила Раилић Ристовска, шеф одсека базичне трансфузије.
Она је истакла и значај давалаца крви по позиву, који су
пружали драгоцену помоћ у
данима несташице појединих
крвних група. Ове године их је
било 112, четири пута више
него лани.
Радни колективи најистакнутији
Када је реч о акцијама добровољ ног дава ла штва, у 2017.
години организовано их је укупно 105, од тога 90 на терену и
15 на одељењу, а у свакој од

њих учествовало је просечно
25 давалаца.
Нај ве ћи ресурс у погле ду
обезбеђивања крви одувек су
представљали радни колективи, међу којима се већ годинама посебно истичу сва три предузећа из јужне зоне, затим Авио-индустрија, „Телеком” и ПТТ.
Значајан број давалаца долази
и из редова средњошколаца и
студената, а у процесу набављања крви учествују и запослени
у Полицијској управи и Ватро-

гасном дому, као и у јавним
кому нал ним пред у зе ћи ма.
Укупно 237 доза крви прикупљено је у организованим акцијама у насељеним местима која
припадају Панчеву, а у Трансфузији истичу да тамо постоје капацитети да акције добровољног давалаштва буду и посећеније, па треба порадити на
подизању свести грађана о значају стабилности резерви крви.
Другачији процес рада
На састанку је било речи и о
великој новини која Трансфузију очекује, како је најављено, у другој половини текуће
године: реорганизацији трансфузиолошке службе у Србији
у складу са Законом о трансфузиолошкој делатности, усвојеним прошлог априла. Тим
законом дефинисано је потпуно одвајање установа које прикупљају, процесирају и тестирају крв од установа које ће се
убудуће звати банке крви. Оне
ће се бавити планирањем и
набавком крви из центара који
крв прикупљају, затим чувањем
и издавањем крви и крвних
компонената за терапијску примену, као и трансфузијским
испитивањима и разним другим процедурама које се тичу
ове делатности.
За Војводину ће крв скупљати Покрајински завод за трансфузију крви из Новог Сада, у
сарадњи с Црвеним крстом Војводине и општинским организацијама Црвеног крста. У остатку Србије за сакупљање ће бити
задужени Институт за трансфузију крви РС и заводи за трансфузију у Нишу и Крагујевцу.
Предвиђено је да панчевачка Трансфузија постане банка

крви, која ће готове компоненте добијати из Покрајинског
завода.
Незамењив ресурс
Пре ма речи ма др Све тла не
Дробњаковић, начелнице Трансфузије, запослени у тој служби засад немају податке о
начину и тачном датуму отпочињања реорганизације, али
нагла ша ва ју да ће јав ност,
сарадничка мрежа и сви даваоци крви о томе бити обавештени чим такве информације буду доступне.
– Оно што је важно и што би
уједно била и наша порука сваком даваоцу и свима онима који
су и до сада учествовали у процесу окупљања добровољних
давалаца и организовању акција у јужнобанатском региону,
јесте да, без обзира на промене
које ће уследити, треба да и даље
останемо заједно на истом задатку, окупљени око циља да крви
увек буде довољно за све оне
којима је она неопходна у лечењу. Не смемо дозволити да се
број давалаца смањи, јер је крв
незамењив ресурс – истакла је
др Светлана Дробњаковић.
Скупу је присуствовала и др
Јелена Пешић, која је, до одласка у пензију октобра прошле
године, била начелница Трансфузије. Она је истакла да на
централизацију службе не треба гледати као на баука, да треба ићи у корак са савременим
тековинама развоја модерне
науке, те да ваља узети у обзир
искуства других земаља у којима се такав систем прикупљања крви показао као далеко
безбеднији и поузданији.
Д. Кожан

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

Недостаје још око 10.000 евра
Нашег суграђанина Милоша
Станисављевића Зеца (28), који
је у ноћи између 6. и 7. децембра прошле године доживео
тешку саобраћајну несрећу на
Малти, након чега је десет дана
био у коми, лекари су с правом сврстали у медицинске
феномене. Иако му нису давали никакве шансе да ће преживети, Милош се у недељу,
14. јануара, вратио с Малте, а
после прегледа у панчевачкој
болници пуштен је на кућно
лечење!
Као што смо већ писали, у
ноћи када је доживео саобраћајку, Милош је с тежим повредама лица и главе примљен у
болницу „Mater dei” на Малти,
у којој је оперисан. Према речима његовог брата Бојана, операција је трајала шест сати,

након чега је уведен у индукова ну кому. После неко ли ко
покушаја Милош је пробуђен
из коме 16. децембра. Упркос
лошим прог но за ма лека ра
Милош се за три недеље опоравио толико да му за повратак кући чак нису били потребни ни специјални санитет ни
пратња лекара.
Ипак, стање овог младића
није ни близу идеалног: за неколико месеци му предстоји операција враћања дела лобање на
место, десно око му је у лошем
стању, а од 6. јануара, када је
тек установљено да му је сломљена и нога, носи гипс.
Трауму коју породица Стани са вље вић пре жи вља ва у
последњих месец и по дана,
додатно је закомпликовало и
то што Милош у тре нут ку

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујем Служби хитне медицинске помоћи на брзој интервенцији, као и људима који су се нашли поред мене у четвртак,
18. јануара, код старе Поште. Спасли су ми живот!
Драгиња Ивановић

несреће није био здравствено
осигуран у иностранству. Србија и Малта, наиме, немају потписан уговор о покривању трошко ва хит них здрав стве них
услуга, тако да све трошкове
лечења, операције и транспорта сноси породица. Цена болничког дана на Малти износи
1.000 евра, а посебно се плаћају операције, одласци на скенер и сви остали прегледи и
интервенције. Да је Милош
морао да се врати с Малте сани-

тетом, уз пратњу екипе лекара, као што се првобитно очекивало, то би коштало још око
30.000 евра. На срећу, тај трошак је избегнут.
Ипак, по напуштању болнице на Малти Станисављевићима је испостављен рачун у износу од око 22.700 евра. Били су
у обавези да плате депозит од
5.000 евра, а сада их чека и
плаћање остатка дуга. У хуманитарним акцијама спроведеним од краја децембра до данас
прикупљено је око 12.000 евра,
па је Станисављевићима новчана помоћ и те како потребна
и даље.
Сви они који желе да помогну да се плате трошкови Милошевог лечења, новац могу уплатити на динарски рачун број
160-5810200045750–33, отворен у Банци „Интеза” на име
Милошевог брата Бојана Станисављевића. За уплате из иностранства отворен је рачун IBAN
RS35160583020072037851,
SWIFT DBDBRSBG. Додатне
информације могу се добити од
Бојана Станисављевића путем
телефона 066/300-985.
Д. К.

Шаховски клуб из Лазаревца, познат по организовању
квалитетних сениорских турнира, у част српског архиепископа Светог Саве прошлог
викенда је приредио свој први
кадетски турнир. Такмичење
је одржано у великој сали
Парохијског дома у Лазаревцу, а учествовало је око 100
младих шахиста из свих крајева земље.
Наш сугра ђа нин Мар ко
Милановић такмичио се у
средњој од три старосне категорије, а темпо игре био је по
рапид систему са 15 минута
за размишљање по играчу.
После седам напорних кола
Марко је само Данилу Бјелици, актуелном вицешампиону Србије, препустио један
реми. Тако је, с целим поеном више од другопласираног,

такмичење завршио усамљен
на првом месту и још једном
увећао своју иначе већ троцифрену колекцију пехара и
трофеја.
A. Ж.

ТАКМИЧЕЊЕ У КИК-БОКСУ

Огњен незаустављив

Прошлог викенда у нашем
главном граду одржан је турнир у кик-боксу, који је окупио најбоље борце из овог
региона.
У категорији до 78 килогра ма над ме тао се и наш
суграђанин Огњен Драгојерац, који је још једном потврдио да заузима сам врх овог
спорта у Србији. Он се састао
с колегом из репрезентације,
вице шам пи о ном све та, и
успео је да га савлада после
жестоке борбе. Огњен је побе-

дио на поене, према одлуци
судија, па је тако на тријумфалан начин започео и ову
годину.
– Био ми је то најнапорнији меч до сада, јер је ривал
заиста био врхунски борац.
На крају, био сам бољи за тих
неколико поена – рекао је
члан КБК-а „Српска Спарта”
Огњен Драгојерац.
Овом одличном борцу већ
у марту предстоји наступ на
Светском купу, који ће бити
одржан у Београду.
A. Ж.

РЕГИОНАЛНО КОШАРКАШКО НАДМЕТАЊЕ

Лидер оправдао
улогу фаворита

Прошлог викенда настављено је надметање у Првој регионалној кошаркашкој лиги, а
екипа Крис-кроса из нашег
града претрпела је нови пораз.
У Хали спортова на Стрелишту гостовао је лидер из
Ветерника, који је оправдао
улогу фаворита: Крис крос –
Младост 68:78, по четвртинама 21:25, 21:13, 9:22 и 17:18.
– Гости су се показали као
физички изузетно спремна
екипа, а били су и шутерски
врло расположени. Погодили
су чак петнаест „тројки”, док
смо ми са дистанце били прецизни само три пута. Утак-

мица се „преломила” у трећој четвртини, јер наши играчи нису погађали из отворених позиција за шут. И поред
пораза, наш тим је у већем
делу сусрета пружио добру
игру, али то је било недовољно да се савлада првопласирана екипа – рекао је спортски директор клуба Владимир Илић.
Крис-крос ће своју шансу
потражити у неком од наредних мечева. Први следећи
противник му је КК Свети
Ђорђе. Утакмица се игра у
суботу од 20 сати у Житишту.
A. Ж.

8

ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Температура код деце

Пише:
др Мирослав Тепшић
Деца с висо ком теле сном
температуром често се срећу у амбуланти Хитне медицинске помоћи. Рекло би се
– исувише често, због неоправданог страха родитеља
и става да свака температура изнад 37 степени угрожава дете. Она заправо најчешће указује на инфекцију и
одбрамбену реакцију имуноло шког систе ма. Дру гим
речима, вирусима и бактеријама висока телесна температура није пријатељ.
Ово је један од разлога
зашто је сасвим задовољавајуће да се повишена телесна
температура држи испод 38
сте пе ни. Тре ба скре ну ти
пажњу роди те љи ма да не
постоји магични лек који ће
температуру тела у првим
данима инфекције вратити
на нормалу без повремених
скокова. Најбољи начин спуштања телесне температуре
детета испод 38 степени је
расхлађивање скидањем одеће, а ника ко уто пља ва ње.
Овим се премошћава време

до почетка дејства антипиретика. Када се ради о веома
високој температури, изнад
39 степени, најбржи начин
скидања температуре је туширање млаком водом или орошавање коже помоћу тканине натопљене млаком водом.
Дете треба голо да се суши
без покривања. Добра страна
оваквог начина скидања телесне температуре је могућност
честог пона вља ња, док се
лекови ипак дозирају у дефинисаном интервалу. „Парацетамол” и „ибупрофен” су
лекови с најмање нежељених
дејстава, али зато ефикасни
у скидању повишене телесне
температуре. Салицилате не
треба никад давати деци због
могућих озбиљних последица код неких вирусних инфекција. Антипиретици се најчешће дају орално, али ако
дете повраћа, могу се дати
као чепи ћи. Не може се
довољно нагласити важност
давања довољних количина
течности детету с повишеном
телесном температуром.
Помоћ лекара треба потражити код појаве фраса и када
родитељи немају адекватне
лекове за фрас. Мере прве
помоћи су постављање детета
на бок, при чему треба избегавати извлачење језика. Ректална примена микроклизме
„дијазепама” је веома ефикасна. Дете које је при свести,
али је изразито поспано, безвољно, јечи или непрекидно
плаче, има сигурно још неки
озбиљан проблем поред високе температуре, те је лекарска помоћ неопходна.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Обришите стрес
и умор с лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свакодневне обавезе и брзина живљења не остављају нам
пуно времена за негу лица.
Последице утицаја ултраљубичастог зрачења, прљавштине, дима цигарете, климауређаја, топлоте, ветра, неправилне исхране, као и бриге и
нервозе виде се на нашем
лицу.
Стрес утиче на спољашњи
омотач наше коже који иначе чува кожу. Када смо под
стресом, лучи се хормон кортизол, под чијим утицајем
кожа подстиче лучење масноћа. Чим се изнервирате, тело
пумпа крв ка срцу и плућима, па тако други органи не
добијају довољно крви. Онда
се и кожа знатно спорије опоравља, слободни радикали
нападају, па не треба да чуди
што лице постаје сивкасто.
Од стреса не можете да спавате, а то даље за последицу
има стварање подочњака, тамних колу то ва око очи ју и
надутих капака од течности
задржане у организму. Јављају се и акне као последица
хормоналног дисбаланса и
хроничног стреса.
Решење је у времену које
ћете посветите себи и у малим

ритуалима које ћете усвојити. Први корак је правилно
чишћење лица и хидратација. Колико год да сте уморни,
не смете отићи у кревет са
шминком. Неколико потеза
тупфером натопљеним мицеларном водом, потом умивање пеном, наношење одговарајућег тоника и креме неће
вам одузети пуно времена, а
врло је делотворно.
Антистрес маску за лице
можете направити од пола
шоље јогурта у коју ћете додати пуну кашику меда. Овом
маском масирајте лице неколи ко мину та и испе ри те
топлом водом. Млечне киселине из јогурта отклониће
мртве ћелије коже, а мед ће
вашем лицу вратити свеж
изглед.

За тело направите купку од
лаванде и камилице и опустите се. Можете набавити и
гел за туширање с тим саставом или миришљаву со. Петнаест минута овакве купке
учиниће да се одморите и
релаксирате као да сте били у
спа центру. Кад год можете,
приуштите себи релакс масажу. Опустићете се, а то ће се
видети и на вашем лицу.

Петак, 2. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

ИЛУЗИЈА ЗВАНА
„САМО ЈОШ ЈЕДНА ЦИГАРЕТА”
Око 38% становника
Србије чине пушачи
Остављање налик
скидању с хероина
Како се учланити у
клуб непушача
Чиње ни ца да дуван ски дим
садржи преко 7.500 хемикалија и хемијских једињења, од
којих је више од 70 канцерогено,
не спречава трећину пунолетних
грађана Србије да свакодневно попуши барем по једну цигарету. До овог податка дошла је
Кан це ла ри ја за пре вен ци ју
пуше ња Инсти ту та за јав но
здра вље Срби је „Др Милан
Јовановић Батут” на основу
истраживања о ефектима и ставовима у вези са Законом о
заштити становништва од изложености дуванском диму спроведеног пре нешто више од
годину дана.
То истраживање показало је
и да највећи проценат пушача
у нашој земљи (41%) има између 45 и 59 година. Занимљиво
је да, упркос чињеници да најјефтинија пакла цигарета код
нас тренутно кошта око 230
динара, највише оних који пуше
свакодневно спада у категорију незапослених! Када је реч о
пушењу у затвореном простору, дим цигарета није добродошао у тек нешто мање од
петине домаћинстава у нашој
земљи. Више од трећине становништва изјављује да је изложе но дуван ском диму и на
послу, иако је на снази забрана пушења на радном месту, а
73% испитаника потврдило је
да су дуванском диму изложени на местима на која излазе.
Не гушимо се/их!
У Србији се већ дуже од две
деценије сваког 31. јануара обележава Национални дан без
дувана. Овогодишњи слоган
„Одрасли пуше и мене гуше”
посебно наглашава опасности
којима су млади изложени удисањем дуванског дима из окружења.

Трећина пуши, половини смета дим
Изложеност дуванском диму
узрокује бројне озбиљне болести, као што су рак плу ћа,
инфаркт миокарда, мождани
удар, срчана смрт, настанак и
погоршање астме и других обољења дисајних органа. Наравно, изузетно је висок проценат
становника свесних ових чињеница, но мало који пушач ће
се лако одрећи те штетне навике. Разлог лежи у психичкој и
физичкој зависности коју цигарете стварају. Данас је она јача
него икад и изједначава се чак
са зависношћу од хероина.
И за то постоји објашњење:
дуванска индустрија, наиме,
користи све јаче супстанце у
производњи цигарета, па кризе приликом престанка пушења наликују онима какве доживљавају уживаоци тешких дрога. Ипак, то не треба да послужи као изговор, јер разлога за
остављање цигарета ипак има
далеко више.
Слово закона
У панчевачком Заводу за јавно
здравље подсећају да не постоји без бе дан ниво изла га ња
дуванском диму, те да ефикасна заштита подразумева потпуну елиминацију дуванског
дима из сваког затвореног јавног и радног простора.

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Велико интересовање
и у јануару
Још једна акција превентивних прегледа намењених свим
грађанима Србије, без обзира
на то да ли имају здравствену
књижицу или не, настављена
је у недељу, 28. јануара, у бројним здравственим установама
широм наше земље. Ова акција реализује се од септембра
прошле године, на иницијативу Министарства здравља, а
прегледи се обављају једном
месечно, углавном недељом.
Као и прошлог пута, иницијативу Министарства подржали су
и панчевачка Општа болница и
Дом здравља, а грађани су имали прилику да ураде ултразвучни преглед абдомена и мале карлице и да изваде крв за анализу
тумор маркера гастроинтестиналног тракта. Жене старости од
50 до 69 година имале су могућност да ураде и мамографију.
Према речима др Слађане
Кова че вић, пи-ар мена џе ра
Опште болнице, и овог пута

Страну
припремила
Драгана

Кожан

одзив наших суграђана био је
изузетно добар.
– У нашем Специјалистичком цетру обављено је 476 ултразвучних прегледа абдомена и
мале карлице, 126 мамографија, од којих је 55 било заказано,
и 345 лабораторијских анализа. У Дому здравља урађене су
још 32 мамографије и 92 прегледа абдомена и мале карлице – истакла је Ковачевићева.

Акција Министарства здравља требало би да се настави и
у фебруару, па свима онима који
желе да искористе прилику да
бесплатно преконтролишу свој
организам препоручујемо да
редовно прате објаве на интернет порталима Опште болнице
и Дома здравља како би се благовремено информисали о термину наредне акције.

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму у Србији је на снази
од 2010. године. Он забрањује
пушење на радним и јавним
местима и у јавном превозу,
док угоститељски објекти представљају изузетак. Занимљиво
је да је истраживање „Батута”
показало да сваком другом становнику наше земље смета изложеност дуванском диму у било
ком простору, а више од трећине испитаника сматра да би
у угоститељским објектима требало у потпуности забранити
пушење или евентуално остави ти могућ ност пуше ња у
физички одвојеној просторији.
Грађани Србије у великом проценту подржавају и законску
регулативу која штити децу од
изложености дуванском диму.
Већина становника (79%) подржава забрану пушења на дечјим
игралиштима. Око половине грађана слаже се с мишљењем да
би пушење требало забранити у
отвореним спортским објектима односно на теренима, а њих
85% сматра да дуванског дима
не би смело бити у колима где
су присутне малолетне особе.
А шта може криза мени
Онима који планирају да престану да пуше стручњаци саве-

тују да то ураде одједном и без
одлагања, јер план познат под
називом „само још једна цигарета” никада никоме није помогао да уђе у друштво срећних
непушача.
Чињеница је да је пет до
десет дана кризе најгоре што
може да се деси свима онима
који одлуче да се одвикну од
пушења. Они који прегрме тај
период, могу бити сигурни да
су се физичке зависности у
огромном проценту решили.
Једи но што их евен ту ал но
може навести да поново запале, јесте психа, односно прегршт погрешних уверења која
су им годинама служила као
изговори да би наставили са
овом лошом навиком. Један
од најчешћих и најбизарнијих
изговора тог типа је онај да
цига ре та (пре пу на отро ва!)
заправо смирује.
Милионима људи широм света у остављању пушења, али и
у пре ва зи ла же њу пси хич ке
зависности помогла је чувена
књига „Лак начин да престанете да пушите” Алана Кара.
На основу личног позитивног
искуства, топло вам препоручу је мо ово шти во, које чак
можете бесплатно преузети са
интернета.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Пудинг с рогачем
Кла си чан пудинг из
кеси це обе ле жио је
многа детињства, јер
су га маме спремале
зачас посла када год се
деци при је де нешто
слатко.
И данас деца имају
потребу за слаткишима, али се наша свест
о томе шта им дајемо
умногоме променила.
Већ и врапци знају да је
већина ствари којe се купују у кесици, конзерви или
слично пуна адитива и штетних састојака, који нису препоручљиви ни за кога.

Да би маме и даље могле
да спреме деци укусан и брз
пудинг, осмислили смо овај,
који је здрав. Још јед ну
погодност за модерну домаћицу представља и чињеница да се овај пудинг не кува.

Састојци: две мање банане, једна супена кашика млевеног рогача,
једна супена кашика ораха и две супене кашике исцеђеног сока од
наранџе.
Припрема: За припрему ће бити потребан блендер или сецко. Орах
уситните или крупније самељите. У сецко убаците банане и миксајте док се не претворе у густу пенасту течност. Додајте орахе, рогач
и наранџин сок, па добро промешајте. Сипајте у чашу за сладолед и
украсите свежом наранџом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ДРУШТВО

Петак, 2. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ТРИБИНА У ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МАТЕМАТИКА У СВЕТУ И КОД НАС

„Тајна ватра” К. Џ. Доерти
и Карине Розенфелд

Велико интересовање

Француски тинејџер Саша
Винтерс поседује чаробне
моћи. Он може да се баци с
крова, могу да га избоду
ножем, чак и погоде метком
– увек ће преживети. Све до
дана кад ће се испунити давно заборављено предсказање.
Тејлор Монклер је марљива енглеска гимназијалка која
излази с друштвом и жуди
да се упише на Оксфорд све
док снагом ума не почне да
прави електричне кратке спојеве. Осим тога, једино она
на целом свету може да спасе Сашу. Постоји само неколико ситних проблема: њих
двоје се уопште не познају,
живе у различитим земљама, моћне силе не презају ни
од чега да их држе раздвојене. Имају осам недеља да

Занимљива
предавања
Електротехничка школа „Никола Тесла” из нашег града, у
сарадњи с Подружницом Друштва математичара Србије Панчево, Учитељским панчевачким дру штвом, про свет ним
саветницама ШУ Зрењанин канцеларије Панчево, Регионалним
центром за таленте „Михајло
Пупин” и удружењем „Млади
математичар” из Београда, организовала је трибину „Математика у свету и код нас”, која је
одржана 26. јануара.
Трибину су отвориле Елизабета Милошевић Грајфенштајн,
председник Подружнице Друштва математичара Србије Панче во, и Татја на Стан ко вић,
саветник и координатор трибине.
Ђор ђе Бара лић, науч ни
сарадник Математичког института САНУ, одржао је предавање на тему „Математички путопис о Вијетнаму”. Током 2017.
године он је био гост Вијетнамског института за напредне студије у математици у Ханоју,
те је са учесницима трибине
поделио сазнања и искуство
које је стекао боравећи у Вијетнаму.

Професорка Радица Каровић, пред сед ник удру же ња
„Млади математичар”, представила је квиз „Мост математике”. Аутори квиза су Ђурђица Така чи, Ђор ђе Бара лић,
Радица Каровић и Татјана Станковић, а студент Милош Арсић
допринео је графичком дизајну игре „Математички букет”
у оквиру квиза. Овај квиз реализује удружење „Млади мате-

ма ти чар” у парт нер ству с
Министарством трговине, туризма и телекомуникација РС.
Ученик другог разреда ЕТШ
„Никола Тесла” Давид Месарош представио је пројекте екипа ове школе које су прошле
године учествовале у финалу
кви за „Мост мате ма ти ке” у
Врњачкој Бањи и које су освојиле прво и друго место у различитим категоријама. Ментори

про је ка та и коор ди на то ри
тимова биле су професорке
математике Марина Јеленковић и Данка Мириловић.
Трибина је била веома посећена, а у њој су учествовали
наставници математике, разредне наставе, општих и стручних предмета. Сви они изнели
су позитивне утиске о одржаним предавањима.
А. Живковић

ФОТО-ПРИЧА СА СТРЕЛИШТА

ОД КОСТЕ И БОГ ДИГАО РУКЕ
Улица Косте Абрашевића у
најмногољуднијем насељу у
нашем граду, тачније њена
половина, која се налази тик
иза канцеларије „властодржаца”, иза Месне заједнице
Стрелиште, вапи за реконструкцијом. Или бар благим
умивањем. Али вапи! Поодавно.
Узалуд су бројни станари
из ове улице годинама кумили, молили, слали дописе надлежнима. Одговора ни на
видику. Нема ни ризле, а не
неког бетона, асфалта или
другог материјала који се
користи за реконструкцију у
21. веку.
У Улици Косте Абрашевића као да је време стало, а
надлежни у граду вероватно
имају преча посла. Станара
који муку муче с местима за
паркирање и каљугом сете се
само уочи неких избора, када
треба обилазити комшије, од
врата до врата.
А да, сете је се и панчевачки муфљузи који краду
поклопце са шахти. Кога брига што туда дневно прођу стотине људи.
Дакле, Панчевци, уколико
идете у посету некоме ко станује у Улици Косте Абрашевића, од броја осам до броја
четрнаест, обавезно понесите и гумене чизме. Требаће
вам. Сигурно.
A. Ж.

пронађу једно друго. Да ли
ће успети да открију тајне
које скривају њихове породице и спасу свет?

Два читаоца који до среде, 7. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена у току дана проводите гледајући телевизију?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Тајна ватра” К. Џ. Доерти и Карине
Розенфелд. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Палата од папира”
Ерин Вот
Од заклетих непријатеља до
неочекиваних савезника, Ела
и Рид покушаће да сачувају
оно највредније. Ела Харпер
суочила се са свим изазовима које јој је живот донео.
Она је јака и спремна да учини све како би заштитила
људе које воли. Ипак, када
Ридов живот буде стављен на
коцку, можда ће то бити превише и за њу?
Рид Ројал има кратак
фитиљ и то није тајна, али
изгледа да ће му овог пута
та његова особина да сваки
проблем решава песницама
доћи главе. Ако жели да спасе себе и девојку коју воли,
мораће да остави за собом
мучну прошлост и репутацију лошег момка. Нико не
верује да Ела може да се носи

с Ројаловима. Сви су уверени да ће је Рид уништити.
Можда су у праву...

Два читаоца који до среде, 7. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
рецепт за најбољу зимску салату?”, наградићемо по једним примерком књиге „Палата од папира” Ерин Вот. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Бајбер, џајбер
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико често
гледате информативне емисије. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Седам минута
у рају” Елоизе Џејмс за два
наша читаоца или читатељке који су нај кре а тив ни је
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Гледање информативних
емисија сведено је на минимум, јер – да се разумемо –
нити је то што сам видела
смешно, нити је информативно.” 060/0848...
„Већ две године их не гледам уопште и свака ми част!
Не интересују се ни политичари како ја живим, што бих
се ја онда занимала за то
како су они провели дан.”
063/1012...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
које су им омиљене интернет апликације. Они ће освојити по један примерак књиге „Од нуле до један” Питера
Тила.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Омиљена ми је временска прогноза, пар пута ме је
спа сла да не поки снем.”
065/8024...
„Омиљена апликација ми
је ’Вајбер’. Откад је имам, у
супу сипам бајбер и нисам
више џајбер!” 064/2803...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ОВИХ ДАНА У ПАНЧЕВУ

ДА ЛИ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА УВОДИ НОВУ МЕРУ

Спречена пљачка
мењачнице

ПОЛИЦАЈЦИМА ЋЕ БИТИ ЗАБРАЊЕНО
КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА?
Засад ово важи само
за припаднике МУП-а
који раде у кабинама
на граничним
прелазима, док су на
дужности

У заједничкој акцији с колегама из Београда панчевачки полицајци су ухапсили М.
В. (1974) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело разбојништво у
покушају.
Он се терети да је 29. јануара ушао у једну мењачницу маскиран капом „фантом ком” и да је, пре те ћи
пиштољем, тражио од раднице да му да новац. Потом

је побегао без пара, али је
захваљујући брзој и ефикасној акцији полиције пронађен и ухапшен сат времена након разбојништва.
Про тив осум њи че ног је
поднета кривична пријава
над ле жном тужи ла штву у
Панчеву, а с обзиром на то
да је за њим била расписана
и потерница, спроведен је
на издр жа ва ње затвор ске
казне.

МИНИСТАР ВУЛИН У ПАНЧЕВУ

Наставља се опремање
специјалаца

Мини стар ство уну тра шњих
послова намерава да забрани
полицајцима коришћење мобилних телефона, таблета и других личних електронских уређаја док су на дужности. Ова
забрана би се спроводила тако
што би их они по доласку на
посао предавали старешини или
остављали на месту одређеном
за то и поново узимали по завршетку радног времена.
Прва организациона јединица МУП-а у којој ће, по свему
судећи, ова мера бити примењена, јесте Управа граничне
полиције. Припадницима тог
дела Мини стар ства уну тра шњих послова 3. јануара ове
годи не упу ће на је депе ша
начелника Управе, генерала
Миленка Божовића, у којој,
између осталог, пише да се
забрањује коришћење мобилних телефона и таблета полицајцима који раде у кабинама
на граничним прелазима.
Истовремено, командирима
станица пограничне полиције

наређено је да обезбеде одговарајућу просторију, металну
касу или неко друго погодно
место где ће полицајци пре
почетка радног времена остављати своје телефоне и друге
уређаје, и узимати их након
истека радног времена.
У депеши коју је потписао
генерал Божовић прецизира се
да је разлог за забрану коришћења мобилних телефона то
што њихова употреба доводи

до смањења пажње полицајаца, као и неадекватног и непотпуног обављања граничне контроле. Последица тога су пропусти у виду удаљавања лица с
граничног прелаза пре завршене граничне контроле, њихово
предуго задржавање током граничне контроле итд.
Синдикат српске полиције
реаговао је на одлуку о забрани
коришћења мобилних телефона. Руководство те организације

упутило је начелнику Управе
граничне полиције писмо у коме,
између осталог, пише да не
постоји правни основ да се запосленима на њиховим радним
местима одузимају мобилни
телефони, осим ако то није с
циљем вођења преткривичног,
кривичног или прекршајног
поступка. У складу с тим, такође пише у писму ССП-а, одузимање мобилних телефона на
радним местима представљало
би незаконито и неовлашћено
поступање.
Поводом ове одлуке 11. јануара је у седишту МУП-а одржан
састанак начелника Управе граничне полиције и председника
ССП-а Милета Лазаревића. Председник ССП-а је том приликом
истакао да би евентуална забрана коришћења мобилних телефона која би важила за све припаднике МУП-а њих деморалисала и да би им онемогућила да,
на пример, повремено користе
мобилне телефоне да би контактирали са члановима својих
породица, или да би направили
кратак предах од посла.
Синдикат српске полиције
позвао је све своје чланове, као
и друге полицајце и запослене
у МУП-у, да користе мобилне
телефоне само онда када је то
неопходно и не омета редован
процес рада.

ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Панчевачка полиција тражи нове колеге

– У години која је пред нама
наставиће се опремање специјалних јединица наше војске најсавременијим наоружањем и опремом да би биле
још спремније за изазове и
задатке који им предстоје –
рекао је министар одбране
Александар Вулин 27. јануара у нашем граду на прослави Светог Саве, славе Спе-

цијалне бригаде. Он је истакао да су специјалне једини це Вој ске Срби је сво ју
вредност, храброст, стручност и знање доказале у ратовима иза нас, али да, исто
тако, нису про пу сти ле да
буду уз свој народ ни када
су биле хуманитарне катастрофе и елементарне непогоде.

У БЕОГРАДУ САХРАЊЕН ЈОВАН Д. ЧУБРИЛО

Конструктор првог
„Утвиног” авиона
На бео град ском гро бљу
„Лешће” 13. јануара сахрањен је наш некадашњи суграђа нин Јован Д. Чубри ло,
рођен 1921. године. Остаће
запамћен по томе што је био
међу онима који су допринели оснивању Ваздухопловног одсека на Машинском
факултету у Београду, као и
по томе што је конструисао
наш први цивил ни ави он
„Утва 56”, који се производио у фабрици у Панчеву.
Као тале нат почет ком
шездесетих година је добио
Фулбрајтову стипендију и
отишао на усавршавање у
централу фабрике „Боинг” у
Сијетлу, у Америци. После
тога је радио у Тунису, Алжиру,

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ирану, Пакистану и Нигерији и остварио успешну сарадњу са организацијом UNESCO.
Бри љант но је гово рио
четири језика и служио се с
још толи ко. Пот пу но се
остварио како у пословном,
тако и у приватном животу
и оставио иза себе две ћерке, шесторо унучади и петоро праунучади.

Идуће године у ово време Панчево ће имати 30 нових полицајаца. Они ће у Центру за оспособљавање нових припадника
МУП-а у Сремској Каменици
проћи основну једногодишњу
обуку за обављање полицијских
послова заједно с још 370 полазника који ће бити распоређени у другим градовима.
Након тога највише полицајаца отићи ће у наш град, Ниш
(40) и Суботицу (20), а остале
полицијске управе добиће у
просеку од десеторо до двадесеторо нових људи.
Поводом одлуке МУП-а о пријему нових кандидата на једногодишње школовање реаговао
је Синдикат српске полиције.
„Похваљујемо овај потез јер
нови полицајци недостају у
мно гим гра до ви ма широм
Србије. Запошљавање нових
колега сигурно ће допринети
већој безбедности грађана и
њихове имовине и омогућиће
да што безболније прође заслу-

жени одлазак старијих полицајаца у пензију”, пише у саопштењу ССП-а.
На конкурс за нове припаднике МУП-а који је расписан
ових дана могу се јавити младићи старости од 18 до 24 године, уз услов да су најмање пет
година држављани Србије. Од
заинтересованих за школовање тражи се и да најмање годину дана живе на територији
полицијске управе за коју желе
да конкуришу, да су завршили
неку средњу школу, да немају
никакве безбедносне сметње у
складу са Законом о полицији

и да имају возачку дозволу Б-категорије.
Важно је и да заинтересовани испуњавају здравствене,
физичке и психолошке услове
за школовање за припаднике
полиције. Уколико задовољавају све предвиђене критеријуме,
у наредних месец дана треба
да се пријаве у полицијске станице и управе широм Србије.
Након тога биће подвргнути
општем и специјалистичком
лекарском прегледу и мораће
да положе пријемни испит.
Он се састоји од провере језичке културе и правописа српског

језика, психолошке и базично-моторичке провере и интервјуа.
Сваки појединачни део пријемног испита је елиминациони за
кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила.
Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку
добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа
у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју у Министарству унутрашњих послова у својству приправника за полицијског службеника. Обавезан је
да најмање пет година остане
на раду у Министарству, или
да накнади трошкове стручног
оспособљавања.
Током основне полицијске
обуке свим полазницима су
обезбеђени смештај и исхрана, као и опрема неопходна за
реализацију наставних садржаја на основу уговора који ће
потписати с Министарством
унутрашњих послова.

ПРЕСУДА КОЈА ОХРАБРУЈЕ

Оштрије казне за продавце дроге
Пооштравање казни за уживаоце и препродавце дроге једна
је од најважнијих мера за трајно решавање проблема које
имамо због наркоманије.
Све док се они који реше да
зара ђу ју за живот про да јом
марихуане, екстазија и других
врста психоактивних супстанци и навођењем других да их
узимају не буду плашили од
тога да ће им, ако их полиција
ухвати, судије изрећи строге
казне, нема шансе да се број
препродаваца и зависника од
дроге смањи.
У Апелационом суду у Београду ових дана је донета једна
пресуда која иде у прилог томе.
Судије те највише правосудне
институције на седници одржаној 15. јануара потврдиле су
првостепену пресуду Београђанину Бошку Радичевићу коју
је донео један од судова у престоници.

Он је проглашен кривим и
осуђен на трогодишњу казну
затвора јер су полицајци током
претреса његовог возила и њега,
у шорцу који је носио, пронашли пет PVC пакетића у којима је била марихуана, укупне
тежине 4,03 грама.

То није све, јер је приликом
претреса његовог стана који је
потом уследио, полиција пронашла још 119 пакетића с марихуаном који су били спремни за даљу
продају, укупне тежине 208,58 грама, као и електронску вагицу за
прецизно мерење дроге.

Поред одлучности београдских судија да окривљеном
изрекну примерену казну за
препродају дроге, а не да, као
колеге у неким другим градо ви ма, осу ђе ни ма гле да ју
кроз прсте одређивањем благих и условних казни попут
притвора у кућним условима
и „наногица”, за похвалу је и
брзина којом се одвијало ово
суђење.
Окривљени је ухваћен с дрогом 5. јуна прошле године,
првостепена пресуда му је изречена 26. октобра, или четири
месеца касније, а правоснажна
одлука донета је 15. јануара
ове године. Није било одлагања и пролонгирања, што се
често дешава у многим судским споровима, због чега многа суђења код нас трају годинама. Било би добро када би
то постала стална пракса у свим
нашим судницама.

11

СЕЛО

Петак, 2. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛА ЈУБИЛАРНА, ДВАДЕСЕТА „ВИНАРИЈАДА”

ПИЋЕ БОГОВА СТИЖЕ ИЗ ДОЛОВА
Загревање кренуло
још средином
децембра

Банатски Брестовац: У сарадњи са Удружењем пољопривредника „Брестовачки ратар”,
Институт „Тамиш” је у уторак, 30. јануара, у великој
сали Месне заједнице приредио предавање о заштити пшенице, као и о томе како искористити ИПАРД фондове. ЈКП
„Комбрест” орезивао је гране
с дрвећа које ометају саобраћај. ЈКП „Зеленило” замењује осушене саднице на путу
према Баваништу.

„Улица вина”
у суботу на Корзоу
Јубиларна, двадесета доловачка
„Винаријада”, која се пословично одржава сваког фебруара,
практично је већ увелико у току.
Организатори из Удружења
винара и виноградара „Свети
Трифун” потрудили су се да
овај округли број зачине много бројнијим садржајима него
досад, како би привукли и разгалили љубитеље божанског
пића. А они су још од средине
децембра, сваке суботе, имали
прилику да на базарима на
пијачном доловачком тргу дегустирају омиљени производ од
грожђа. Али главна узбуђења
их тек чекају.
О томе су на конференцији
за новинаре одржаној 29. јануара у просторијама Туристичке
организације Панчево говорили представници приређивача.
Најпре је председник удружења „Свети Трифун” Богдан
Анкуцић поздравио присутне
и захвалио спонзорима. Јована Радоњин, пи-ар ове манифестације, детаљно је представила програм, а Славко Дангубић, један од уте ме љи ва ча
„Винаријаде”, подсетио је како
је све почело.
– Као што то обично бива,
седели смо у кафани и ћаскали.
Уз вино, наравно. Неко из друштва је прокоментарисао како,
рецимо, Качарево има „Сланинијаду”, Омољица „Жисел”, а

Долово – ништа. И присетили
смо се да је оно некад било
познато по виноградима, распрострањеним на невероватних двеста педесет ланаца. У
међувремену смо кренули и да
се надмећемо чије је вино боље;
неко је чак и донео своје од
куће и тако је пала одлука да
засејемо и неке чокоте, оформимо манифестацију, али пре
свега да заснујемо удружење.
Оно је расло током година, док
нисмо дошли дотле да данас
имамо преко седамдесет чланова, којима смо досад поделили саднице за око три хиљаде хектара, а поред винограда,
ускоро ћемо на располагању
имати и два нова простора –
истакао је Дангубић.

Говорио је и Ђорђе Стајић,
подрумар или како сам каже –
чувар доброг вина, који брине о
ономе што удружење произведе.
– Имамо мали виноград, али
могу рећи да даје врло квалитетна вина и због тога што она
у себи немају никакве хемије,
за разлику од оних која иду у
про да ју. Јед но став но, тре ба
доћи у наш подрум, сићи и
пробати га – позива Стајић.
Јуби лар на мани фе ста ци ја
обухвата промовисање винарства и виноградарства на више
локација, низ стручних предавања, као и оцењивање узорака младих домаћих вина у четири категорије.
Да доловачки нектар од грожђа нема мане, сви љубитељи

добре капљице моћи ће да се
увере већ у суботу, 3. фебруара, од 10 до 14 сати, у Панчеву, у „улици вина”, то јест на
углу Корзоа и Војводе Путника. Предавање из области виноградарства предвиђено је за
среду, 6. фебруар, од 18 сати,
у доловачком Дому културе.
Два дана касни је на истом
месту биће примани узорци
младих вина за такмичење, а
субота, 9. фебруар, биће можда
и најинтересантнији дан, када
ће од 8 до 15 сати бити приређено мноштво догађаја. Завршно вече биће одржано по традицији 14. фебруара, на дан
Светог Трифуна.
Више речи о томе биће у
наредном броју...

ПОТПУНО ИЗМЕЊЕНА ЕКИПА ВОДИ „НАЈМАСНИЈУ” МАНИФЕСТАЦИЈУ

„Сланинијада” у новом руху
Баш када се буде завршавала
јубиларна доловачка „Винаријада”, стартоваће тридесет прва
„Сланинијада” у Качареву. Иако
је термин остао исти, много тога
се променило. „Најмаснија”
манифестација овог пута почеће у среду, 14. фебруара (дан
раније него досад), и трајаће до
недеље, 18. фебруара (дан дуже
него досад). Готово потпуно је
измењена екипа која ће организовати светски сајам сланине.
И ти нови, али за локалне
прилике углавном не и непознати људи представили су овогодишње чувено гурманско окупљање на првој конференцији
за новинаре, одржаној у уторак, 30. јануара, у просторијама Туристичке организације
Панчево.
Нови директор „Сланинијаде” Никола Новаковић као приоритетне је истакао намере да
се побољша основа и појача
логистика и пажња у медијима.
– Желимо да се сви лепо осећају код нас. Пре свих, купци,
тако што ће имати што бољи
приступ излагачима, којих ће
ове године бити преко триста.
Желимо и да повећамо конкурентност, а самим тим ће посетиоци моћи да купују по најбољим ценама. Направи ће мо
помак и у самој хали, у којој ће

сви штандови имати униформни визуелни идентитет, што је,
по нашем мишљењу, пут ка
Европи – навео је Новаковић.
Пред сед ник кача ре вач ке
месне скупштине Бранко Бокун
на то се надовезао речима да
„Сланинијада”, као препознатљив бренд, има непроцењив
значај не само за село већ за
цео град.

добро дође за комплетно одржавање СРЦ-а „Језеро” – истакао је
Бокун.
Члан организационог одбора Драган Вујачић подсетио је
како је то изгледало на почетку и докле је „Сланинијада”
стигла данас.
– На првој манифестацији
било је хиљаду људи, а на овој
оче ку је мо око педе сет пута

– Тих дана прилику да зараде имају и произвођачи сланине, меса, месних прерађевина и других производа из
места и околине. Сматрам да
ће помак бити видљив у свeму
– од услова за излагаче до културне понуде, па ће, примера
ради, у том сегменту бити представљена многа насељена места
из окружења. Већу корист имаће и Месна заједница, која је
ове године приходовала осамсто хиљада од изнајмљивања
хале, што је за триста хиљада
више него раније, а то нам

више. Све је почело једном
пијан ком у кафа ни весе лог
друштва, у ком је био и Милован Ћировски, који је предњачио у иницијативи да се „Сланинијада” одржава, и након
дужег времена овај Качаревац
настањен у Паризу ове године
биће заједно с нама. Морам
да нагласим и да је пресудни
фактор био Душан Шимић,
тадашњи директор ПИК-а, који
је помагао простором, месом
и на друге начине, али је у
претходном периоду заборављен, па сада желимо да га

реафирмишемо – најавио је
Вујачић.
Он је навео да је направљен
нови орга ни за ци о ни одбор,
сачињен од старих оснивача,
попут њега и Милана Ћировског, и нових, као што је директор Новаковић, а као најбитније истакао је то да ће, за разлику од претходника и многих
других, упознати чланове и грађанство са завршним рачуном.
Вујачић је додао да је све што
је обећано и урађено, да су
тезге у хали већ закупљене, а
да их је напољу остало свега
десетак и посебно нагласио да
су цене штандова ниже него
ранијих година.
На овогодишњем догађају,
поред продаје месних прерађевина и такмичења у категоријама занатске и индустријске сланине, биће проглашени
најбољи афоризми на тему сланине и уприличене изложбе
фотографија и карикатура, као
и надметања у справљању гулаша, трке прасића...
Манифеста цију ће, поред
осталих, подржати и Привредна комора Србије, Град Панчево и ТОП, а сви су изгледи да
ће овогодишњу „Сланинијаду”
14. фебруара у 15 сати отворити Вук Радојевић, покрајински
секретар за пољопривреду.

АКТИВНОСТИ ИНКЛУЗИВНОГ ХОРА ДОМА „СРЦЕ У ЈАБУЦИ”

„Рок звуци” на турнеји у Немачкој
Инклузивни хор „Звуци у Јабуци”, сачињен од двадесет корисника Дома за ЛОМР „Срце у
Јабуци” и од још толико грађана
поменутог села, успешно функционише већ седам година.
Према речима Ивана Караклића, васпитача у наведеној
установи, пробе се одржавају сваке среде под диригентском палицом Олгице Илић Митевски,

Месне актуелности

такође запослене у дому, а све
је више и наступа у ближој и
даљој околини, па чак и у иностранству.
– Најчешће нас неко позове,
али се и ми сами трудимо да
нађемо прикладна места где
бисмо могли да покажемо оно
што смо научили. Ето, пред нама
је могућност да по други пут
одемо у Немачку. Сада би то

била турнеја у три града, у које
бисмо ишли с нашом инклузивном групом „Рок звуци у Јабуци”. Заправо, ту је реч о сарадњи с локалним бендом, с којим
свирамо заједнички репертоар.
Захваљујемо људима из дијаспоре, али свега овога не би било
без посредовања брата једног од
корисника нашег дома, који има
пословне партнере у Немачкој

– каже овај запослени у јабучком „Срцу” и уједно пи-ар хора.
Он додаје да ће се наставити
и гостовања реномираних састава у самом дому, уз неизбежну
праксу да након концерта они
одрже и музичку радионицу са
инклузивним хором. Један од
следећих могао би да буде Хор
слависта. Наравно, узвратна
посета се подразумева...

Банатско Ново Село: Пројекција документарног филма
Ивана Ракиџића под називом
„Подунавски Немци” одржана је у среду, 31. јануара, у
малој сали Дома кул ту ре,
након чега су о томе говорили исто ри чар др Мир ча
Маран и градски већник задужен за културу Немања Ротар.
Локал на уста но ва кул ту ре
припрема нове пројекте за
покрајинске конкурсе.
Долово: Удружење винара и
виноградара „Свети Трифун”
приредило је конференцију
за новинаре у понедељак у
Тури стич кој орга ни за ци ји
Панчева, у склопу промоције
„Винаријаде”, а први следећи догађај, „Улица вина”, биће
одржан у суботу, 3. фебруара, од 10 до 14 сати, на панчевачком Корзоу. Комисија
за пољопривреду Месне заједнице приредиће у просторијама те институције у суботу,
3. фебруара, од 10 сати, презентацију производа фирми
„Agri-max” и „Галеника фитофармација”.
Глогоњ: И даље је у току замена водомера у домаћинствима. Дом културе је обележио
своју крсну славу Светог Саву.
Иваново: Школа је обележила
Савиндан уз присуство свештеника из Омољице Драгана Урошева. Тридесетак деце из шест
околних школа у четвртак, 1.
фебруара, посетило је село, а

за њих је организован и мини
фото-сафари.
Јабука: ЈКП „Вод-ком” је, у
сарадњи с Месном заједницом, на сеоској депонији посадио нових петнаест садница
сибирског бреста. Инклузивни хор сачињен од корисника Дома „Срце у Јабуци” и
мештана припрема се за турнеју по Немачкој.
Кача ре во: Орга ни за ци о ни
одбор „Сланинијаде” одржао
је у уторак, 30. јануара, у Туристичкој организацији Панчево, прву кон фе рен ци ју за
новинаре у склопу најаве „најмасније” манифестације, која
ће бити приређена између 14.
и 18. фебруара. Сва сеоска
удружења интензивно се припремају за наступе на поменутом догађају.
Омољица: Окончана је још једна фаза радова на постављању канализационе мреже када
је реч о ископу, а моментално
је у току враћање терена у
прво битно стање, одно сно
бетонирање прелаза и равнање површина. Предавање за
пољопривреднике одржано је
у уторак, 30. јануара, у Дому
културе, када се представила
семенска кућа „Пионир”.
Старчево: Чланови Удружења
инвалида рада у недељу, 30.
јануара, учествовали су на
„Пихтијади” у Јакову и освојили прва три места. У току су
припреме за избор најлепшег
славског колача, који ће бити
уприличен у недељу, 11. фебруара, у Дому културе. Пчелар
Милован Ивановић из Лајковца у среду, 31. јануара, говорио је о производњи матичног
млеча, а наредне среде, 7.
фебруара, од 18 сати, чланови
Друштва пчелара одржаће
састанак у својим просторијама у Дому културе, када ће
бити речи о припремама за
предстојећу сезону.

УСПЕШНО ДРУЖЕЊЕ СТАРЧЕВАЧКИХ
ИНВАЛИДА РАДА У ЈАКОВУ

Убедљиви
на „Пихтијади”

Да су Старчевци ненадмашни у справљању једног од
најомиљенијих војвођанских
дели ка те са, дока за ли су у
недељу, 28. јануара, у селу
Јакову у близини Сурчина,
када су постигли убедљиво
најбоље резултате на тамошњој другој „Пихтијади”.
Реч је заправо о дружењу
десетак организација пензионера и инвалида рада, поред
осталих и оних из Панчева,
Опова, Сефкерина..., а старчевачко удружење се у јужни
Срем запутило са двадесетак
чланова. Њих троје се и надметало у поменутом такмичењу, које су завршили са
четири награде у конкуренцији седамнаест пријавље-

них. Прва три места освојили
су Иван Жалац, Мауриц Ивковић и Љиљана Франција, која
је са својим другим узорком
била шестопласирана.
Након тога је локални актив
жена за све госте припремио
ручак, који је био „зачињен”
неизбежном забавом. Председник старчевачког Удружења инвалида рада Мирослав
Жекић није крио позитивне
утиске и захвалност домаћинима и њиховом првом човеку Ненаду Тошићу.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

КУЛТУРА
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Културни телекс
Музика
Петак, 2. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: концерта групе „Легенде”.
Субота, 3. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт инди бенда „Ивица”.
Четвртак, 8. фебруар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт танго ансамбла „Libercuatro”.

Изложбе
Среда, 7. фебруар, Народни музеј: изложба фотографија
„Моја словачка прича” Петра Дешића.

Тематски програм
Петак, 2. фебруар, галерија Градске библиотеке: постхумна
изложба радова Душана Томина.
Четвртак, 8. фебруар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
промоција збирке прича „Уморни као пси” Милоша К. Илића.

ЏЕЗ ВЕЧЕ У „АПОЛУ”

Концерт врхунских
солиста

Може се рећи да су се Панчевци ужелели џез музике,
јер је у петак, 26. јануара,
дворана „Аполо” Дома
омладине била препуна
обожавалаца тог музичког
жанра.
Квинтет „Ка” састављен је
од сјајних солиста Матијажа
Микулетића (тромбон), Ивана Алексијевића (клавир),

Макса Кочетова (алт саксофон), Душана Иванишевића
(бубњеви) и Милана Павковића (контрабас).
На концерту, који је био
подељен у два сегмента, свиране су оригиналне композиције Матијажа Микулетића и Макса Кочетова, као и
дела мејнстрим и савремених џез композитора.

избор

МОЈ
МОЈ
Париз може да сачека
Марија Трифуновић,
едукатор и дизајнер за вез
КЊИГЕ отварају нове светове! У стварности нема ни
принчева, ни принцеза, ни
небеских бајковитих светова, ванземаљаца, змајева, васкрснућа, добитка на лотоу, а
људима који читају, у глави
се отварају светови! Неке
љубоморно гајимо, неке брзо
пуштамо, као незанимљиву
набу ба ну лек ци ју. Сви ти
ликови који су прошли кроз
нашу главу, када завршимо
књигу, захвални су што смо
их анимирали, чак и ако нам
се нису допали! Сматрам да
не треба поклањати пажњу
само једном жанру, њега треба неговати и хранити, али
да би богатио себе, мораш
пустити да кроз мисли прођу различити садржаји. Није
свака књига приручник за
живот или едукација... Сматрам да најлепше маштамо
када се саживимо и надограђујемо, обликујемо нечију
машту. Недав но сам опет
про чи та ла роман за децу
„Књига о гробљу” британског
писца Нила Гејмена. Он је
писац бескрајне маште, изражене моћи запажања. Његове приче су индиректно упућене одраслима. Ова књига
је прича о пријатељству, љубави, поверењу. Прочитала сам
једну од критика с којом се у
потпуности слажем. „Било
ми је жао што као млађи
нисам могао да прочитам и
читам изнова ову књигу, а
сада жалим што је нисам
написао”, рекао је Гарт Никс.

Петак, 2. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА БЕНДА „ИСКАЗ”
Гостовали пријатељи
и сарадници
Представљене песме
с будућег албума
„Лавиринат”
Велики годишњи концерт бенда „Исказ”, на којем су учествовале и групе „Ничим изазван”, „Bvana”, „Mikri Maus”,
„Hornsman Coyote”, „Melmac
Riders”, „Triumph” и „Raid”,
одржан је у суботу, 27. јануара,
у дворани „Аполо” Дома омладине. Том приликом бенд је
обележио свој једанаести рођендан и својим суграђанима који
га годинама прате приредио
одличну свирку, испуњену великом коли чи ном пози тив не
енергије.
Иако је дуго сврставан у хипхоп жанр, може се ипак рећи
да је „Исказ” тешко сместити у
одређени музички правац. Оно
што је свакако карактеристично, јесте да њихов енергичан
наступ оставља утисак данима.
Они који су имали прилике да
разговарају с фронтменом бенда Зора ном Сте фа но ви ћем
Кизом, знају да оно што они
доносе на сцени долази из велике љубави према послу којим
се баве.
– Ушао сам у музику јер сам
имао јако велику потребу да
променим свој живот, да урадим нешто за себе и да у том
’блату’ у ком живим направим
да ми буде најлепше могуће –
каже Зоран Стефановић.
Бенд је заправо настао због
недостатка места на којима
су он и његови пријатељи који
су слушали другачију музику
могли да излазе и уживају у
дружењу. Почели су да праве
музику коју су пуштали другарима и заправо су постали
ди-џејеви. Те журке су добро
пролазиле у некадашњем „Студију 21” и локалним клубовима.
– Видео сам да се ту лепо
осећам и да ме то склања од
неких ствари које су биле лоше.
Схватио сам да је музика једини начин да ја урадим нешто

да се осећам добро, као и да то
осете и сви људи око мене –
рекао је Киза.
Први албум, „Natio”, објављен је 2006. године, а затим
следе „Теорија хаоса” (2008),
„Ерос” (2011) и „Танатос” (2014).
У плану је да нови албум, који
засад носи радни наслов „Лавиринат”, буде објављен ове године.
Најављиван је већ дуже време,
али су бројни клупски наступи
и гостовања на фестивалима
успо ри ли рад на пра вље њу
нових песама.
– На неки начин смо мало и
продужили живот претходном
албуму, јер смо направили паузу од четири године. То нам се
до сада није десило, али је
можда добро да квантитет падне, а да неке квалитетније песме
заслуже да ипак добију своје
место под сунцем – објашњава
фронтмен бенда.
Све текстове и музику ради
управо Зоран Стефановић и
каже да му је увек инспирација сам живот.
– Из личних примера људи
најбоље извуку емоције. Најбоља тема за обраду и разраду

је када неко прича шта му се
десило. Такве теме нам омогућавају да допремо до људи, јер
сви ми живимо истим животима. Налазимо се где се налазимо, сви се знамо и ако причамо о себи и о својим доживљајима света, заправо причамо и
из њихових очију – каже он.
Оно што их издваја, јесте специфичан визуелни идентитет
који, као и њихови ангажовани
текстови, шаље јасну поруку.
– Маске су дошле са самом
причом да смо ми из Панчева.
Ово је загађен град, али и то
време када су људи имали вољу
да се побуне против тога је
тотал но про шло. Сви су се
помирили с тим, а то је изузетно озбиљна ситуација. Такође,
маске могу бити и заштита од
умног загађења. Неки филтер
кроз који ми причамо неке
ствари. Волим да се играм тиме
– каже Киза.
Велики утисак сваке године
оставља и то колико пријатеља
и на бини и у публици буде на
кон цер ти ма које орга ни зу је
бенд „Исказ”. С већи ном је
остварена и музичка сарадња,

а најављена је песма која ће се
радити и са саставом „Ничим
изазван”, са чијим су се чланови ма упо зна ли недав но на
наступима у Црној Гори.
Од 2006. године направили
су песме с многим извођачима, као што су Марчело, „Елементал”, „Sunshine”, Којот и
„Eyesburn”, Стру ка, Скај
Виклер, Тимбе, Бвану, Микри,
Канџија, Ајс Нигрутин, Бобан
из „Ритма нереда”. Једна од
значајнијих за афирмацију је
свакако била сарадња с Марче лом. Зајед нич ки про је кат
„Марчело & Исказ” као својеврстан музички хибрид и супергрупа трајао је од 2010. до 2015.
године.
Бенд је у последњих неколико година концертно врло активан. До сада су наступали и на
бројним фестивалима у држави
и региону, као што су: EXIT
(Main stage, Fusion stage, Exit
live, Riffs & Beats Stage), „Lake
Fest”, „Arsenal Fest”, „Mostar
Summer Fest”, „Pannonian Challenge Fest”, „Trenchtown Festival”, TLO, „Student Day Festival”, ŠLF и многи други.

АКАДЕМИЈА У ЧАСТ СВЕТОМ САВИ

Непролазна вредност хришћанског светитеља

МУЗИКА је стално присутна.
Сестра ми је скоро проследила линк Агнес Обел „The Curse”. На прво слушање ми је
било океј, на друго кул, а на
треће сам помислила да је дивна. Агнес је млада жена пореклом из Данске, пијаниста и
певач, и ствара музику која
личи на бајке. Када послушате ову ствар, мало је вероватно да нећете имати жељу да
упознате њен рад. Такође, мој
савет за оне који воле Маризу,
јесте да морају себи приуштити да је једном послушају уживо. Ја сам још увек под утиском децембарског концерта.
ФИЛМ „Париз може да сачека” погледала сам скоро. У
питању је романтична, пријатељска, љубавна драма, мада
то остварење представљају као
љубавну комедију. Нема неке
филозофије, једноставно то
је филм који би свако могао
да одгледа. Суштина је да сви
заслужују да им се деси неки
нови почетак, а знакови поред
пута су ту да би се читали, а
не прескакали.

У дворани Културног центра
Панчева у суботу, 27. јануара,
одржана је традиционална Светосавска академија.
Овај дан, посвећен једном
од најславнијих српских великана и светитеља, обележавају
Срби широм света организовањем академија, служењем
литургија и сечењем славских
колача. Све школе у Србији
славе га као школску славу и у
то име организују дечје приредбе.
Панчевачко српско црквено
певачко друштво, с диригенткињом мр Вером Царином на
челу, отворило је свечаност
„Хим ном Све том Сави”, а
поздравни говор одржао је прото је реј-ста вро фор Радо слав
Милановић.
– Покушавамо, свако на свој
начин, да величамо овог дивног српског великана и светитеља. Такође, да га сви заједно
замолимо да и даље бди над
нашим народом и нашом децом
и да им буде сапутник у њиховом узрастању и сазревању –
рекао је протојереј-ставрофор
Радослав Милановић.
Светосавску беседу под називом „Свети Сава као монах и
архиепископ” говорио је прото је реј-ста вро фор проф. др
Радо мир Попо вић, редов ни
про фе сор на Пра во слав ном
богословском факултету у Београду.

– Све ти Сава је издр жао
вековну проверу како присталица и следбеника, тако и својих противника, којих има и
данас. Ипак је остао непоколе бљи ви духов ни сто жер и
темељ једне цркве и једнога

тражио, а све је добијао и ни у
чему није оскудевао. Могао је
да влада над многима, али је
свима био слуга. Светитељство
и просвећеност Светог Саве је
нешто што има вечну и непролазну вредност у свим време-

Овогодишњи гост био је глумац Бранислав Платиша, првак
Позоришта „Бошко Буха” у Београду, који је говорио васкршњу
беседу „Синаскаре”. У програму
су учествовали и дечји ансамбл
нижих разреда, женска група

наро да и уни вер зал ни хри шћански светитељ – рекао је
протојереј-ставрофор проф. др
Радомир Поповић.
Он је објаснио да ако хоћемо на прави начин да упознамо Светог Саву, требало би да
имамо посебно духовно расположење, веру, побожност и да
га следимо и својим животом
и својим делима.
– Свети Сава је био строг
према себи, али благ према
другима. Све што је имао, давао
је другима. За себе ништа није

ни ма људ ске исто ри је и то
никад не застарева – истакао
је он.
Хор ПСЦПД-а је затим извео
неколико композиција, након
чега је песму „Свети Сава и
про сјак” реци то вао је Реља
Милић, ученик ОШ „Стевица
Јовановић”, полазник Малог
драмског студија Културног
центра Панчева. Публику је
посебно обрадовао дечји хор
Панчевачког српског црквеног
певачког друштва, којим диригује Борјана Стражмештеров.

пева ча и први изво ђач ки
ансамбл КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”. „Беседу о
смрти” из „Мемоара” проте
Матеје Ненадовића говорио је
глумац Мирослав Жужић.
Сви учесници академије на
крају су заједно отпевали „Химну Светом Сави”.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 2. фебруар 2018.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 6, прешао 50.000 км.
063/892-08-35. (254177)
АГРЕГАТ монофазни и трофазни, комплет аутогене
боце, неисправни телевизори плазме 5, казан за маст,
нов дрон бреза, плејстејшен
4. 061/252-58-27. (254390)

ФИЈАТ крома 2010. годиште, регистрован до 30. јануара 2019. 065/271-79-71.
(254387)
ФИЈЕСТА 1995. годиште,
1.3, тек регистрован, нов,
плин атестиран, без улагања, власник. 064/151-38-95.
(254403)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ октавију 1.9 ТДИ, регистрован,
власник, за јефтинији.
065/610-45-67. (254410)
РЕНО клио, 2009. годиште,
хитно. 065/336-76-84.
(254440)
ТОЈОТА јарис, 2001. и пежо 206, 1.4 XS, регистрован, власник. 064/887-1412. (254452)
СУЗУКИ свифт 1.0, 1998.
годиште, бензин + гас, може замена за дрва.
060/311-29-64. (254490)
ПРОДАЈЕМ рено твинго,
2002. годиште. Тел.
063/866-44-07. (254537)
ОПЕЛ корса, црно бела,
1364 цм, 64.000; бензин, зедер, регистрација до 21. јула 2018, 7.000, 2010.
063/354-221. (254593)
ПУНТО 1.2, тип 3, 1.200 цм,
бензин, плин, 2005. годиште, власник, комплет
опрема. 065/311-41-66.
(254594)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, 2006, петора врата,
фул опрема, власник.
064/139-36-02. (254695)
ПАСАТ Б 4, 1.9 ТДИ, 1994,
лимузина, клима, шибер,
регистрован. 064/587-5024. (254695)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (254065)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (254668)

ПРОДАЈЕМ дрва за огрев,
преостала. 063/868-02-06.
(254236)
КОТАО на чврсто гориво до
100 м2, два ПВЦ светларника 150 х 145, собна врата.
063/214-387. (254379)
ПРОДАЈЕМ теле сименталац и прасиће. 064/380-5630. (254377)
СТАРО бувљак, понедељком, Светозара Шемића 16.
061/629-80-40. (254396)
ПРОДАЈЕМ дечји креветац,
колица, мердевине од 2.5 и
2 м, мењам кајсијевачу за
јариће, јагањце. 064/19403-78. (254389)

ПЕЖО 206, 1.1, 2000, 3 В,
црн, одличан, гаражиран.
064/142-55-93. (254634)
СИТРОЕН ксара, 2.0, ХДИ,
2003, добро стање, два сета
гума, 1.700 евра. 064/47940-85. (254637)
СТИЛО 1.9 ЈТД, 2003, троје
врата, фул опрема, власник. 064/587-50-24.
(254695)
ШКОДА фабија караван,
2002, 1.4 МПИ, на име.
064/587-50-24. (254695)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТВРДО огревно дрво, дрво,
превоз, бесплатан, мерење
код вас кући. 064/356-0393. (253754)
ЛР КОШНИЦЕ, нове у комплету или појединачно, делове, продајем. 060/66079-60. (254137)

УСИСИВАЧ полован из Немачке, 2000 вати, као нов,
2.500 динара. 063/812-4862. (254534)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2 кв,
фрижидер, веш-машину.
013/346-790, 064/129-7360. (254577)

ПРОДАЈЕМ замрзивач,
фрижидер, шпорет и остало покућанство. 063/83662-83. (254650)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту. 064/386-51-87.
(254181)

СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463.
(254688)

ПРОДАЈЕМ очуван кауч –
2.000, трпезаријска витрина, три фотеље. 065/34485-77. (254258)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000, нова. 371568, 063/773-45-97.
(254604)

ГАРАЖЕ

ВЕШ-МАШИНА, ТВ 37 цм и
половни делови од веш-машина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (254486)

ВЕПАР велики, јоркширски,
18 месеци и прекрупач.
060/311-29-64. (254490)

ПУШКА бокерица 12 , кровни прозор полован.
065/311-41-66. (254594)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање возила није битно, плаћам по доласку. 062/19336-05. (254665)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ плински котао
25.000 kcal и ел. котао 12
кв. Тел. 345-565, 062/10131-73. (254472)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, а уједно купујем
полован намештај, плинске
боце. 066/900-79-04.
(254383)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, офарбане, достава, монтажа, гаранција, акција.
062/150-68-54.
(254416)
НА ПРОДАЈУ стаклени трпезаријски сто са четири
столице, очувано, повољно.
Тел. 064/168-56-22.
(25444249
ПРОДАЈЕМ намештај, орман, кревете, комода, сто,
двоседе, тепих, судопера,
електрични шпорет, замрзивач, кухињски елементи,
остало.
066/333-892.
(254427)

ПАТИКЕ-ЦИПЕЛЕ, 38, женске, оригинал нове скечере
и друге. 064/354-69-76.
(254640)
ПРОДАЈЕМ алат за клање,
чекрк, ланце, сајла, ножеви
за купус, бренер. Тел.
062/655-244. (254641
ФРИЖИДЕР 200 л, 220 л,
240 л, веш-машина мања/већа, електрични мини
шпорет, угаона гарнитура,
новији двосед, тросед, фотеља, комоде. Тел. 063/86182-66. (254638)
ПВЦ прозор 60 х 60, дводелна судопера и ораси.
063/150-84-18. (254655)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
повољно, акција. 061/19881-42. (254658)
ПРОДАЈЕМ двосед повољно. 064/172-90-92.
(254657)

КУПУЈЕМ полован намештај; кухиње, гарнитуре,
столице, астале, остало покућство. 062/148-49-94.
(254938)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала,
медаље, ордење, мале бутан боце, разни алат.
064/867-48-11. (254651)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
на улазу у село. Тел.
062/829-27-29. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац у Скробари, 10 ари, водовод, струја
близу. 060/346-51-11. (и)

КУЋА почетак Војловице,
180 квадрата, 45.000.
065/367-71-71. (СМС)

КУЋА, 100 м2, 5,6 ари, Моше Пијаде, 80.000 евра.
064/354-69-76. (254120)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за Панчево,
стан или кућа.
069/158-63-76. (253682)

НА ПРОДАЈУ 77 ари земље,
стари црепајски пут.
065/283-53-01. (254197)

КУПУЈЕМ угаоне гарнитуре
и троседе кожне. 013/351602, 063/708-13-01.
(254217)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
фрижидере, телевизоре.
064/158-44-10, 063/120111-47. (254472)
КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре и
све остало. 064/484-13-76.
(254701)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алумунијум, гвожђе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. 061/321-77-93.

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44.
ПАНЧЕВО, заједно кућа +
локал на 8 ари, Водна заједница, Димитрија Туцовића 24. 063/130-04-07.
(253761)

ПРОДАЈЕМ ТВ филипс, машину за шивење „мерит”.
064/276-08-08. (254661)
ДРВА за огрев са превозом,
преостала. 064/122-69-78.
(254668)
БУКВА, багрем, багремове
сеченице, храст. „Топлина”,
063/364-310. (254672)
ПРОДАЈЕМ стајско ђубриво, већа количина.
063/764-49-17. (254685)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине, акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.

У МРАМОРКУ у главној
улици, близу центра, хитно
продајем комфорне куће,
договор. 069/255-87-86.
(253847)

ДВОСПРАТНА кућа, Качарево, 250 м2, плац 6 ари,
одлична локација. 062/86520-39. (254186)
ПРОДАЈЕМ две куће на
различитим локацијама,
шири центар. 060/756-6529. (254138)
НА ПРОДАЈУ плац 3 ара,
Јоакима Вујића, Стрелиште,
6.800 евра. Тел. 063/606497. (254014)

КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
метале, акумулаторе, олово, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. 061/206-2624. (254701)
КУПУЈЕМО гвожђе и све врсте метала, веш-машине,
замрзиваче и шпорете.
061/322-04-94. (254701)

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
064/199-60-36,
064/481-14-77.
(254386)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ приземну кућу у
Старчеву 90 м2, на плацу од
20 ари. Могућ договор око
цене 065/812-69-84. (СМС)

СТАН, 38 м2, новоградња,
нова Миса, Приморска 27.
063/711-41-89,
060/031-08-09.
(253981)
БЛИЗУ центра, кућа,
57.000; Кудељарац на 5
ари, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4749)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,5 ари,
повољно. 062/885-41-07.
(254257)
НА ПРОДАЈУ земља, 75
ари, уз асфалт, северна зона. 065/283-53-01.
(254197)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, њива 30 ари,
дозвољена градња, Братства јединства, други просек. Струја, вода, телефон
испред. Тел. 013/366-234.
КУЋА, Омољица, реновирана, 120 м2, 9 ари плац.
065/961-93-22, 064/200-0209. (254001)
ПРОДАЈЕМ плацеве, градско грађевинско земљиште,
парцеле 9638/2 и 9638/3 на
локацији Мали надел (Надина кривина), укупне површине 81,25 ари. 063/258986. (254444)
ПРОДАЈЕМ земљу навек,
Баваниште, Долово, 5. дуж,
иза Чадака, два ланца.
064/887-14-12. (254452)

14

Петак, 2. фебруар 2018.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт, струја, вода, 18.500.
063/894-84-23. (254450)
ПРОДАЈЕМ или мењам за
стан кућу на Новосељанском путу, 100 м2, 13 ари,
економско двориште, амбар, кочине, воћњак, башта, одмах усељиво,
35.000. 064/894-84-23.
(254450)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, на
Стрелишту. 061/251-13-01.
(254489)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу за стан у Панчеву.
013/263-80-51, 065/263-8051. (254491)
ПРОДАЈЕМ плац на Старом
Тамишу, цена договор.
061/162-50-25. (254491)
БАВАНИШТАНСКИ пут 80,
5 ари, нова кућа, 27.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(254499)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
асфалта, 52.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(254499)
ЦЕНТАР Стрелишта, породична кућа: ПО + ВПР +
ПК, 157 м2, плац 225 м2,
60.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (254519)
МИСА, 98 м2, ПР + I,
29.000; новија градња.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)

КУЋА 100 м2, строги центар
Панчева, Живојина Мишића 6, на Корзоу. 023/857069, 023/857-315, 064/57557-04. (254363)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
061/252-58-27. (254310)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359.

МАРГИТА, плац 5 ари са
кућом за адаптацију или
рушење. 063/720-55-66.
(254417)

КУЋА, Маргита, 100 м2, нова сређена, 48.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(254538)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5 ари, у
ширем центру, сређену.
063/777-27-08,
013/355-575. (254539)

СТАРЧЕВО, 80 м2, одмах
усељива, са 10 ари плаца.
060/415-16-13.
(254540)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ У ФЕБРУАРУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

16

Петак, 2. фебруар 2018.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (254412)
У МРАМОРКУ, у главној
улици, близу центра, хитно
продајем комфорну кућу,
договор. 069/255-87-86.
(253874)
БАШТА, воћњак, кућа, гаража, 20 ари, Пелистерска
18-е. 064/866-22-98.
(254545)
КУЋА, Омољица, 97 м2, 8
ари плаца, 25.000 евра.
061/133-83-71, 013/682006. (254554)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, започет објекат, власник. 064/260-0534. (254562)

НОВА МИСА, кућа 160 м2,
подрум, I, гаража, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (254578)
НОВИЈА кућа, Синђелићево
насеље, 256 м2, ЦГ, усељива, 95.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (254578)
НОВА МИСА, кућа три
одвојена стана, гараже.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254578)
НОВА МИСА, плацеви 18
ари, 6 ари, 5 ари, 1.800
евра по ару. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(254578)
ПРОДАЈЕМ кућу, Стеријина
улица, Тесла. 060/333-0150. (254595)
ПРОДАЈЕМ плац на Миси
старој, 5 ари. 063/226-148.
(254596)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, прелепа велика
кућа, 10 ари, 160.000, договор. (398), 060/683-10-64.
ЛЕПИ, грађевински плацеви, Кудељарац, Миса, Дубока бара. (398), 060/683-1064. (254602)
ВИКЕНДИЦА са фармом за
товне пилиће и воћњаком,
викенд насеље Долово.
063/760-49-87. (254605)
БАВАНИШТАНСКИ, до пута, новија, двособна, 13,5
ари, 24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком путу 17,5 ари, повољно.
063/719-42-71. (254699)

ПЕЛИСТЕРСКА и Кајмакчаланска, парцелисани плацеви од 9 ари. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(254611)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139
м2 + локал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(254463)

КУЋЕ, шири центар, нова,
двориште, 31.000; Јабучки,
пословна зона, 100 м, 36
ари. (67), 063/744-28-66.
(4749)
КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска 88 м2, трособна на
4.8 ари, 35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(254463)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа
са улице, 90 м2, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (254674)

БАНИЈСКА, дворишна
спратна, укњижена два стана, 120 м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(254463)

КНИЋАНИНОВА 33, дворишни стан, 30 м2, 8.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (254674)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ул. Стевана Шупљикца, Панчево.
063/317-938. (254635)
СТАРА МИСА, плац 4,3 ара
са старом кућом, 18.000.
(320), „Премиер”, 063/8004430. (254639)
ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска,
укњижени. 063/894-88-11.
(254648)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-5000. (254669)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
шири центар, хитно, повољно. „Весна 2”, 066/937-0013. (4749)
2

ТЕСЛА, стара кућа, плац 4
ара, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (254674)
ТЕСЛА, добра локација, кућа 82 м2, плац 3,76 ари,
70.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(254674)
ТЕСЛА, кућа 60 м2, плац
1.84, 38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (254674)
ХИТНО, кућа на продају у
Книћаниновој. Повољно.
062/826-12-55. (254682)

ОМОЉИЦА, 65 м , помоћни објекти, 6.5 ари, легализована, усељива.
064/961-00-70. (254652)

КУЋА, 64 м2, 6.5 ари, Пелистерска. 069/163-29-46.
(254685)

ТЕСЛА, кућа, 110 м2, 4 ара,
53.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(254674)

ОКРЕТНИЦА Старчево, кућа 104 м2, на 4,66 ари плаца на продају.
061/187-24-22. (254698)

ПЛАЦЕВИ, Јабучки 7,8 ари,
Јабука 6 ари. (67), 063/74428-66. (4749)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН плац или лошија кућа на доброј локацији,
плац најмање 3.5 ара. „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (254674)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије градње, 61
м2, ЦГ, II спрат у мирној,
слепој улици, са зиданом
гаражом у дворишту. Стан
је одмах усељив - са кухињом и плакаром, 45.000
евра. 060/628-46-56. (СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

ТЕСЛА, двособан, новоградња, 50 м2, I спрат,
лифт, ЦГ, тераса.
063/372-221. (253949)
ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 2, мањи
двособан, 39 м2, приземље,
гас, 24.000. 060/861-83-05.
(254195)
СТАН дворишни, нов, хитно, реновиран, 60 м2, Максима Горког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00. (254391)
СТАН, 80 м2, хитно, дворишни, П + поткровље, ЦГ,
Цара Лазара 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(254341)
У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, IV спрат, 18 м2,
намештену. 062/361-676.
ПРОДАЈЕ се трособан стан,
76 м2, у Улици др Синише
Станковића 1/8. Тел.
013/311-019. (254427)
ТЕСЛА, поткровље, ново, 98
+ 40 м2, галерија 15 м2, тераса, прелепо, ново,
56.900, власник, укњижено.
060/011-98-11 (254443)
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(254431)

МИСА, 34 м2, 15.500, 70 м2,
24.000, ПР. 063/377-835.

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(254431)

ДВОИПОСОБАН стан, 64
м2, Карађорђева. Строги
центар. Тел. 063/172-50-19.
(253727)

КОТЕЖ 1, једнособан, 28
м2, пети спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (254431)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, двособан, IV, 30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (254519)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2, трећи спрат, сређен,
усељив, 41.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (254431)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, двособан, III, 32.000, комплет реновиран. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (254519)

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2,
ТА, IV од V, усељив, 41.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (254431)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан, III спрат, 38.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(254519)

ТЕСЛА, гарсоњера 15 м2,
приземље, новија градња,
12.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(254431)
ЦЕНТАР, двособан, 49 м2,
етажно грејање, са уграђеном кухињом, опремом и
намештајем, искључиво без
посредника, 800 евра/квадрат. 064/529-83-92.
(254458)
ПРОДАЈЕМ стан у центру
града од 49 м2, може кредит. 060/634-01-26.
(254455)
НОВА МИСА, трособан, 62
м2, ТА, подрум, 31.000.
062/320-781, 069/245-8953. (254483)
ПРОДАЈЕМ стан 38 м2 на
Старом Тамишу, цена по
договору. Тел. 013/263-8143. (254480)
ЦЕНТАР, 105, четворособан, ЦГ, III, лифт, 82.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83, 013/332-031.
(253758)

КОТЕЖ 1, 50 м2, I, 30.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (254519)
СОДАРА, 52 м2, V, 35.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (254519)
ЦЕНТАР, 45 м2, V, 31.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (254519)
СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влаховића, I спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00. (2545279
ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 м2,
С. Саве, II спрат, 16.500.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (254514)

ЈЕДНОСОБАН, генерално
реновиран, I спрат, доњи
град, 22.500 евра.(470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (254514)

2

ЦЕНТАР, 84 м , ЦГ, VI, дуплекс, 61.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
013/332-031. (253758)
СОДАРА, 37 м2, једнособан, ЦГ, VII, два лифта,
сређен, ПВЦ, 25.000.(679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(253758)
КОТЕЖ 2, трособан, 64 м2,
IV, ЦГ, лифт, 36.000, договор. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(254512)
ЦЕНТАР, једнособан, 36 м2,
VII, ЦГ+ галерија, 23.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (254512)
КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
VI, ЦГ, тераса, 28.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (254512)

ДВОСОБАН, Котеж 2, тераса, од 30.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (254514)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, 28
м2, ЦГ. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(254514)

ОГЛАСИ

ХИТНО, повољно продајем
стан 83 м2, Содара, III
спрат, Дринска 15, са гаражом, без посредника, 490
евра/квадрат. 063/218-831.
(254569)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.000; двособан, 47 м2,
29.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(254636)

МЕЊАМ дворишни стан 60
м2, Војловица + гарсоњера
Самачки, 16,5 м2, за стан
Тесла или Котеж 1.
061/174-34-98. (254571)

МАРГИТА, двоипособан, 58
м2, 34.000; једноипособан,
35 м2, 20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.(097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(254636)

ЈЕДНОСОБАН, нов, 30 м2,
приземље, нова кућа, цена
договор, власник. 063/304222. (254574)
ДВОСОБАН, нов, 55 м2, нова Миса, цена договор, власник. 063/304-222.
(254574)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, IV, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(254578)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 м2, V, ЦГ, 28.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(254578)
НОВА МИСА, етажа куће,
гаража, део дворишта,
37.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (254578)
ТЕСЛА, Нови свет, новоградња, четворособан, 100
м2, II, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (254578)
СТАН на продају, хитно,
догтовор. 064/159-99-45.
(254583)
СОДАРА, одличан двособан, 47 м2, III, 32.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (254602)

НА ПРОДАЈУ стан, 36 м2,
центар, дворишни. 062/85833-47. (254610)
СОДАРА, 46 м2, једноипособан, V, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(254630)
2

ТЕСЛА, 68 м , трособан, V,
ЦГ, 35.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(254630)
2

ЦЕНТАР, 36 м , једнособан,
VII, ЦГ, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (254630)
2

КОТЕЖ 1, 61 м , двособан,
комплет реновиран, усељив
одмах, III, ЦГ, 34.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (254630)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двоипособан, сређен, ВП, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (254630)

КОТЕЖ 2, леп двособан, 53
м2, II, 32.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (254602)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2,
IV, ЦГ, лифт, усељива,
14.500. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(254630)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта,
укњижен, 16.500. 061/14782-23. (254603)

КОТЕЖ 2, 48 м2, IX, једноипособан, ЦГ, усељив,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (254)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, VI, ЦГ, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(254611)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
IX, ЦГ, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (254630)

КОТЕЖ 2, двособан, III, 57
м2, 30.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (254611)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (254646)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2, II,
ТА, изворно, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(254611)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
III, 34 м2, ЦГ, са стварима,
22.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (254639)

2

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, VI, 24.000; једнособан,
34 м2, 22.000.(300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (254512)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, 32.000,
одличан, двоипособан, 58,
40.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (254522)
ТЕСЛА, 37 м2, ТА, I, 22.000;
двособан, ТА, II, 28.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(254522)
ТЕСЛА, 50, ЦГ, 30.000;
Стрелиште, 2.0, ЦГ, 29.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(254522)
ПРОДАЈЕМ објекат за смештај, у центру. 060/312-9000. (254525)

КОТЕЖ 2, 63 м , двособан,
леп, 36.000; 74 м2, трособан, 47.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (254358)
ЦЕНТАР, 40 м2, салонски,
усељив, хитно, 24.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(254358)
СОДАРА, трособан, 74 м2, I
спрат, ЦГ, може замена за
мањи. Власник. 064/616-4767. (254451)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2, једнособан, 20.000; двособан
26.000; трособан 43.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (254550)
НОВА МИСА, 40 м2, једноипособан, приземље, I, ново,
тераса, 26.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(254550)

СОДАРА, једнособан, 33
м2, ВП, ЦГ, добар, 23.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (254611)

СОДАРА, двособан, IX/X,
57 м2, ЦГ, 29.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2, II, ЦГ, изворно, 37.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (254611)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, реновирана, 27 м2, II, 20.500.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

ПРВОМАЈСКА, једнособан,
48 м2, ВПР, ТА, 17.500.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (254611)

НОВА МИСА, двособан, III,
57 м2, ТА, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

КОТЕЖ 1, перфектан, двособан, 57 м2, VI, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (254611)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57
м2, ЦГ, 33.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (254639)

ГОРЊИ ГРАД, новији двоипособан, 56 м2, ВПР, ЕГ,
34.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (254611)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VI,66 м2, ЦГ, 29.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (254639)

СОДАРА, трособан са гаражом, ЦГ, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4749)
ЦЕНТАР, 84 м2, II, ЦГ,
55.000; Турска глава, реновиран двоипособан, договор. „Лајф”, 061/662-91-48.
ЦЕНТАР, мањи двособан,
IV спрат, ЦГ, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4749)

ДВОСОБНИ, 57 м2, Котеж.
28.000; Тесла, 33.000; Миса, нов, 31.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(254550)
ЦЕНТАР, продајем стан 75
м2, ЦГ, приземље,
од 17 до 19 сати. Тел.
063/716-14-21.
(254559)
НА ПРОДАЈУ стан на Тесли,
двособан, 50 м2, I спрат.
064/523-29-05.
(254565)

АГЕНЦИЈИ „Олимп” потребни станови на Стрелишту и Тесли, за познате
купце. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (254630)

ПРОДАЈЕМ намештен једнособан стан, Стрелиште,
34 м2, други спрат, Косте
Абрашевића 14. 013/25142-79, 063/826-97-71.
(254653)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
одмах усељив, без улагања,
Тесла. 063/827-95-69.
(254654)
ТЕСЛА, једнособан, новији,
33 м2, тераса, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (254674)
ПРОДАЈЕМ лепе станове,
куће, плацеве, на свим локацијама. „Весна 2”,
066/937-00-13. (4749)

ТЕСЛА, двособан, 42 м ,
24.000; једнособан, 35 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (254636)

ТЕСЛА, гарсоњера, I, 25 м2,
ЦГ, 20.000. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67. (254611)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59
м2, ТА, 25.000; двособан, 53
м2, 32.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(254636)

МИСА, квалитетне укњижене гарсоњере од 13.200 до
17.600. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(254611)
СТРОГИ центар, II, 44 м2 +
15, новији дуплекс, тераса,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67. (254611)
СТАН, 85 м2, нова Миса,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (254220)
ПРОДАЈЕМ стан 46 м2, Содара, ЦГ, одмах усељив.
065/882-24-04. (254624)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, 37.500; једноипособан,
поткровље 43 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254636)
СОДАРА, трособан, 83 м2,
42.000; једнособан, 46 м2,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254636)
МИСА, двоипособан, 63 м2,
32.000; двособан 49 м2,
24.500; једноипособан, 40
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254636)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (254630)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови на
Тесли. 064/668-89-15.
(254674)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
2

ЦЕНТАР, једнособан, 36 м ,
V, 25.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(254674)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 46
м2, етажно грејање. Тел.
064/267-71-74. (254676)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једнособан, реновиран, седми
спрат, није последњи,
22.500. 069/289-19-85.
(254691)
СТАН, 50 м2, преко „Авива”, 40.000 евра. 064/51405-06. (254703)
ДВОИПОСОБАН, центар,
IV, нов, Пепељаре, I, 58 м2.
(67), 063/744-28-66. (4749)
ТРОСОБНИ, Котеж 2, II, 78
м2; Миса, I, прелеп. (67),
063/744-28-66. (4749)
ГАРСОЊЕРЕ, шири центар,
ПР, 8.500, укњижена; Миса,
сређен, 12.000. (67),
063/744-28-66. (4749)
ЈЕДНОСОБНИ, центар, I,
34, 26.500; Миса, ПР, одличан. (67), 063/744-28-66.
(4749)

ДВОСОБНИ, центар, ПР,
33.000; Стрелиште, II,
30.000. (67), 063/744-28-66.
(4749)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан стан,
без посредника, Тесла, Котеж 1, 2, центар. 063/87303-60. (253297)
ПОТРЕБНИ станови свих
структура, брза исплата.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (254431)

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан на Котежу 1.
Тел 063/865-27-89. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Содари, ЦГ,
на дуже. 069/168-41-79.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ, повољно. 064/39927-16. (254205)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљене станове, новосаграђене, Улица Светог Саве
133, Панчево. 065/283-5301. (253853)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 17 м2,
ненамештену, у Самачком.
069/271-63-99. (2544209
КУЋА за издавање, Старчево. 060/617-15-66. (264413)
ИЗДАЈЕМ на дуже гарсоњеру, централно грејање, топла вода, телевизија. Улица
Синђелићева 22/13. Тел.
064/250-26-83, 065/514-1139. (354447)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Миса,
Тимочка 32, намештена,
код цркве. 064/993-71-74,
371-635. (254475)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 060/465-51-11.
(254477)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
самца или самицу. 065/86621-13. (254533)

АГЕНЦИЈА „Дива” Жарка
Зрењанина 14, купује више
станова за познате купце.
345-534, 064/246-05-71.
(254514)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, нова Миса, бесплатан
интернет. 063/775-99-86,
372-144. (254587)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са грејањем, нова Миса,
код цркве. Тел. 013/371536. (254591)
СТРОГИ центар, четворособан, луксузно опремљен,
комплетно намештен, централно грејање, џакузи, месечно 350 евра. Тел.
064/290-45-39. (254659)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли, ТА, четврти спрат, 130 евра.
064/226-83-78. (254616)
ДВОСОБАН празан стан у
приватној кући, без ЦГ грејања. 062/114-63-73.
(254621)
ИЗДАЈЕМ кућу за становање, само да плати утрошак
струје, у Старчеву, становање бесплатно. 063/555-770.
(254649)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, запосленом брачном
пару, на дуже, цена 100
евра + 100 евра депозит.
062/401-261. (254407)

СТАН дворишни издајем.
Тел. 061/142-23-69.

АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине: станови, куће, брза
реализација. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (254519)

НАМЕШТЕНИ: једнособан
+ једноипособан, новоградња, ТА, двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (254688)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у згради, II спрат,
Светог Саве 90. Тел. 342444, 069/260-88-00.
(254394)

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан, Котеж 1.
063/865-27-89. (254510)

КУПУЈЕМ двособан стан на
Котежу 1, у згради, са лифтом. Тел. 065/261-19-64.

ИЗДАЈЕМ једноипсобан
стан и гарсоњеру, намештен, у центру. 061/131-7904. (254584)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан – кућа, Стрелиште.
Тел. 311-071, 064/587-2535. (254002)

КОД „Авива” издајем комплетно намештену гарсоњеру, самцу. 065/353-07-57.
(254483)

2

ТЕСЛА, двособан, 38 м2,
паркети, тераса, IV, 21.000.
(49), „Мустанг”, 062/12994-67. (254611)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
м2, III, ТА, тераса, 25.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(254611)
ПРОДАЈЕМ станове у центру: 25, 31, 45, 51, 75 и 104
м2. 060/312-90-00. (254525)

ТЕСЛА, двоипособан, гас,
тераса, остава, поткровље
без лифта, инвеститор.
069/822-48-24. (254673)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла,
I, нов, 51 м2, Маргита, 42,
ПР, само 18.500. (67),
063/744-28-66. (4749)

МИСА, 68 м2, трособан,
33.000; 60 м2, двоипособан,
25.000. „Гоца”, 063/899-7700. (254358)
ЦЕНТАР, дворишни, 40 м2,
21.000. „Гоца”, 063/899-7700. (254358)
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ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на новој Миси, цена
110 евра. 064/274-00-63.
(254551)
СОДАРА, рафинеријске
зграде, стан 46 м2, ЦГ, кабловска – издајем. Тел.
281-464. (2545269
ИЗДАЈЕМ велики намештен
двособан стан. Карађорђева. 064/994-13-16.
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Максима Горког 33/4.
065/956-76-13.
(254575)
НОВИ опремљен трособан
стан, 64 м2, центар, звати
после 13 сати. 355-576.
(254582)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, кућа, нова Миса, засебан улаз, струјомер.
064/327-53-67. (254656)
ТЕСЛА, једнособан, намештен стан. 061/235-35-99.
(254684)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Хотела „Тамиш”, 60 м2,
етажно грејање, wi/fi обезбеђено. 060/040-48-11.
(254694)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал за све намене, топла витрина, дупла
фритеза, тостер. Тел.
063/741-64-00. (253408)
ЛОКАЛ издајем, Стрелиште, центар, нов, 16 м2, повољно. 064/474-99-11.
(253887)
ПРОДАЈЕМ локал у Браће
Јовановић, разрађен, 17 м2.
062/885-41-07. (254257)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, „Трубач”, 18 м2, први
спрат. 063/856-74-02.
(254347)
ПРОДАЈЕМ локал, укњижен, за све делатности, топлу витрину, дуплу фритезу, тостер за топле сендвиче, касу. 063/741-64-00.
(254380)
МАГАЦИН, 35 м2, без санитарног чвора, издајем, излог, паркинг.
062/830-10-73.
(254468)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
13 м2, 13.000 евра. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(254299)
ПРОДАЈЕМ пословну зграду
1.650 м2, може замена.
060/312-90-00. (254514)
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ЛОКАЛИ

КУПУЈЕМ локал у центру.
066/921-21-04. (254494)
ИЗДАЈЕМ разрађен локал,
Ж. Зрењанина 32, 25 + 8 м2.
345-534, 064/246-05-71.
(254514)
ИЗДАЈЕМ локал и магацин
у најстрожем центру града.
064/267-72-17. (254547)
ПРОДАЈЕМ локал, центар,
30 – 40 м2, ЦГ, нов са и без
стана од 17 до 19 сати.
063/716-14-21. (254559)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шиваћим
машинама. 061/156-17-65.
(259520)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
канцеларији. 062/504-504.
(254538)
РЕСТОРАНУ Poco-Loco потребни кувари. 013/355222. (254546)

ИЗДАЈЕМ комплетно реновиран простор, канцеларија, стан, ЈНА 3-а, 35 м2.
064/474-99-11. (254590)

ПОТРЕБАН радник/ца у кафићу Coffe relax 013, у
Панчеву. 060/417-84-88.
(25455)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, 16 м2, В. Влаховића, повољно. 064/474-9911. (254590)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Мира” потребан мушко-женски фризер. 064/185-92-34.
(254592)

ПРОДАЈЕМ локал 80 м2, на
спрату, центар, између Аутобуске станице и Зелене
пијаце. Тел. 063/226-148.
(254596)

ПОТРЕБАН кувар-пица мајстор конобар и достављач
хране. Пријаве путем формулара на
www.konoba32.rs (254622)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код
Аутобуске станице. 352105. (254609)

ПОТРЕБНА млађа жена за
рад у бутику венчаница.
063/865-80-38. (254644)

ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице. 063/725-7170. (254615)

КУВАРИЦА, помоћни радник, за стално, кетеринг и
прославе. 069/822-48-23.
(254673)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (254676)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена средњих
година за помоћ у кући, полупокретној жени. 062/10390-40. (254675)
ПОТРЕБАН електричар у
сервису „горење”. 063/329340. (254690)

ПОТРЕБАН педагошки асистент за пети разред основне школе. Звати после 17
сати. 064/198-50-13.
(235906)
ПОТРЕБНИ момци и девојке за рад на шалтеру и роштиљу. Ћевабџиница „Хало
Лесковац”, тел. 065/896-3978. (254470)
ПОТРЕБНЕ пословође, шефови смене - ћевабџиници
„Хало Лесковац”. Тел.
062/896-39-74. (254470)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у
кухињи – ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел. 063/89755-04. (254470)
ПОТРЕБНА радница у новоотвореној цвећари. CV на
flowershopsrbija@
gmail.com (254430)
ПОТРЕБАН пекар за пециво. 063/130-75-40.
(254470)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 063/130-75-40.
(254470)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари, са искуством.
064/403-51-32. (254470)
CAFFE „PACIFICO” потребна радница. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (254454)

МАТЕМАТИКА, часови, долазим. 064/157-20-03.
(254397)
ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе, комбијем 3.5 тоне.
Јоца, 061/616-27-87. (2543)
ЧАСОВИ енглеског и немачког за све узрасте, преводи. Тел. 064/486-05-98.
(254395)

ЧАСОВИ српског, припрема
за пријемни, сви узрасти.
064/140-31-31. (254563)
ЖЕНА, 48 година, искусна
чувам децу, од једне до десет година. 064/992-76-29.
(254566)
ПОПРАВЉАМ електричне
инсталације, веш-машине,
фрижидер, замрзиваче.
060/180-02-83. (254577)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење олука, висински радови. 065/535-24-56.
(254586)

ДИПЛОМИРАНИ филолог,
часови немачког језика.
Тел. 064/651-17-43.
(254421)

ОЗБИЉНА жена средњих
година нуди стручне услуге
неговатељице за старе, немоћне и болесне особе.
060/520-33-65. (254660)

ХЕМИЈА, часови за основце
и средњошколце, повољно.
Јелена, 069/334-76-21.
(254419)

ДУБИНСКО прање тепиха,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (254662)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94. (254429)
ТВ и сателитске антене,
монтажа. Дигитализација,
ИПТВ, антена плус вашег
ТВ-а. 064/866-20-70.
(254439)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова. 065/543-21-53.
(254647)

ПОТРЕБНА куварица са искуством. Винарија „Ђурић”.
063/329-340. (254690)

ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474. (254461)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (254613)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06. (254703)

СПРЕМАМ куће и станове.
Позовите, 064/278-71-20.
(254459)

ПОТРЕБАН књиговођа на
четири сата рада. Потребно
радно искуство, може пензионер у допунском раду.
„Самиго инвест”. 063/389972. (254702)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс ламинат, керамика, повољно. Проверите.
061/141-38-02. (254466)

ПОТРЕБНА жена за чување
старе, слабо покретне баке.
065/551-17-22. (СМС)

ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце.
Контакт телефон, 064/65823-45, 011/317-71-74. (ф)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 351073, 064/157-20-03.
(254397)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, чишћење тавана, одношење ствари, обарање стабала.
064/122-69-78. (254664)

ПОТРЕБНИ шивачи рад на
ендлерици, равној машини,
стално запослење. 063/517001. (СМС)

ПОТРЕБНИ радници за ауто-перионицу. 069/108-0654. (253699)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (254422)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
Искусна дипломирана професорка математике. Повољно, Центар. 343-370.
(254382)

ПОСАО

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством.
063/884-22-71. (СМС)

СРПСКИ, часови за основце, средњошколце, студенте. Припрема пријемних,
контролних. 064/462-37-64.
(254376)

КОМБИ превоз од радње до
куће и све остало. 064/29045-09, 061/348-20-00.
(254391)

ИЗДАЈЕМ радно-пословни
простор за аутомеханичарску радионицу. 013/332013. (254693)

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept
тражи металостругара и
металоглодача са искуством. Позвати 069/334-5442. (СМС)

ИЗГРАДЊА кућа и станова,
реновирање објеката.
062/179-67-25. (254369)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ТРАЖИМ додатни посао са
мајсторима, возача свих категорија. 065/624-81-94.
(СМС)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (253612)
ЕНГЛЕСКИ основцима, почетни течај 350, месечно
300 двочас, долазим.
061/132-11-18. (253739)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(254224)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(254019)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање свих врста кровова, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(254025)

ПОПРАВКА бојлера, ТА пећи, шпорета, осветљења и
инсталације. Марко електричар. 069/174-14-78.
(254471)
ЧУВАЊЕ старих лица и мењање пелена. Договор.
061/621-82-77. (254489)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 064/586-85-39.
(254484)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/86804-51. (254481)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (254498)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(254501)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало. Најповољније. 065/36113-13. (254515)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старијих, монтажа
нових цеви, одгушења, монтажа санитарије.
062/382-394.
(254534)
КУЋА, нега старих и болесних. Професионално. На
сат или месечно – према
потребама корисника, од 8
до 17 сати. 063/165-41-00.
(254542)

ЕЛЕКТРИЧАР ради нове инсталације, поправља старе,
замена табли, индикатори,
поправке бојлера, повољно.
060/521-93-40. (254612)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (254677)
ОЗБИЉНА, одговорна жена
би неговала старију особу.
065/624-76-23. (254683)
ЧАСОВИ стручних предмета за економске школе и
обука за рачуновође. Математике за основце и средњошколце. мр. дипл. економиста са преко 25 година
искуства. 064/502-51-71.
(254687)
ЗИДАМО куће од темеља
до крова радимо све грађевинске радове.
064//206-50-91.
www.pangradjevina.rs
(254680)

ОРГАНИЗУЈЕМО!!! све врсте прослава, до 100 места,
већ од 9.99 евра. 063/89200-07.

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (254532)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (254532)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (254532)
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. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (254532)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,063/73177-67, 013/236-77-34. Владимир. (254263)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (254088)
СЕЛИДБА, 1.000 динара,
могућност радника.
063/174-77-69. (250194)

КЕРАМИЧАР повољан педантан, искусан и молер.
Тел. 061/203-70-87. (25469)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75. (254697)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (253923)

ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо најповољније. 061/321-77-93. (254701)

КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (254391)

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. (246167)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (254567)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (254391)
КИПЕРОМ превозим поољно грађевински материјал:
ризлу, огрев, одвозимо шут.
064/354-69-94, 063/754-0272. (254474)
СЕРВИС телевизора, рисивера, антена, ауто-радија,
ауто-кључева, ЦО 2 апарата, разно. 064/179-26-60.
(254448)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139, 064/49344-63, 061/631-51-41.
(254438)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (254505)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(254532)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (254532)
МОЛЕРАЈ, глетовање, гипсани плафони, зидови, малтерисање, зидање, керамика, вода. 060/131-81-70.
(254530)
АДАПТАЦИЈЕ, преградни
зидови, спуштени плафони,
термоизолација, керамика,
вода, материјал. 060/13181-70. (254530)
ТВ СЕРВИС „ROYAL”, CCD,
лед, плазма, катодни, гаранција 365 дана. 063/75163-23. (254697)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут.
063/246-368. (254573)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде, ламинат,
столарија. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-1005. (254617)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (254625)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи,
поправљам квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/12268-05.
(254606)

РАЗНО

ПОТРЕБНА масерка за релакс опуштајућу масажу.
Позив или СМС. 061/29896-69.
ПРОДАЈЕМ гробно место
на Старом православном
гробљу у Панчеву. 063/231278. (И)
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ, 65, ситуиран, упознао би шланг даму до 53 године. 065/33553-48. (254462)
ПЕДЕСЕТДВОГОДИШЊИ
девизни пензионер ради
дружења жели да упозна
женску особу приближних
година, без обавеза. Тел.
061/143-09-88.
(254571)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.
(253421)
ИЗДАЈЕМ апартмане на Копаонику, интернет ТВ, 45
м2, цена 35 евра за четири
одрасле особе.
0657377-86-58.
(253990)
ЗЛАТИБОР, издајем апартман, центар, паркинг и интернет, етажно грејање, кабловска. Тел. 063/759-9877. (254090)

Петак, 2. фебруар 2018.

ОГЛАСИ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребан радник

ПОПУСТ
Обавештавамо

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

ОГЛАШАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

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

кориснике наших услуга да

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу пословних објеката ламеле 1-8 и
помоћних објеката у оквиру спортско пословног комплекса, на локацији кат. парцеле топ. број 8106/32 и
8106/33 К.О. Панчево, Улица Мученичка б.б., израђеног од стране „Art Royal inženjering” Ул. Трг Слободе
број 1, Панчево, број УП-а 47/17, за инвеститора АМЦ
„Звезда” д. о. о. Панчево, Улица Стевана Шупљикца
број 88.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 02. 02. 2018. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

„INOX-PRERADA” D. O. O. Панчево, оглашава

КОНКУРС

на цене огласа

за следећа радна места:

и читуља одобравамо попуст свим радним данима
осим средом.
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marketing@pancevac-online.rs

– ПОМОЋНИ РАДНИК
2 извршиоца
(за рад у производњи)
– МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР 2 извршиоца
(за рад у производњи)
– ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧАР
2 извршиоца
– ВАРИЛАЦ
1 извршилац
(са искуством за MIG и MAG поступак)
Конкурс је отворен до 9. фебруара 2018.
CV можете доставити лично на адресу фирме,
Ул. Новосељански пут 169
Контакт тел. 064/640-32-84, од 8 до 16 сати

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

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Секретаријат за заштиту животне средине је 29.
01. 2018. године на основу захтева носилаца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Београд, Улица Таковска 2,
реконструкција локације РБС „ПАНЧЕВО – ЈАБУЧКИ
ПУТ”- ПА84/ПАУ84/ПАЛ84 на катастарској парцели
9364/1 к. о. Панчево, на територији града Панчева, донео решење број: XV-07-501-380/2017 којим је утврђено да за пројекaт реконструкције „РБС Панчево –
Јабучки пут” - ПА84/ПАУ84/ПАЛ84, на врху силоса у
оквиру компаније „Алмех” д. о. о. Улица Јабучки пут
бб Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у року од 10 дана од дана објављивања огласа у
просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710, радним даном од 10 до
14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

понедељком и
уторком од 8 до 18,

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 29.
01. 2018. године на основу захтева носилаца пројекта,
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. Београд, Улица Таковска 2,
реконструкције радио базне станице мобилне телефоније
„РБС
Банатско
Ново
Село”
ПА20/PAU20/ПАО20, на постојећем антенском стубу,
Улица Иве Лоле Рибара Банатско Ново Село, Панчево,
носиоца пројекта „Телеком Србија” а. д, Београд, на
територији града Панчева, донео решење број: XV-07501-379/2017 којим је утврђено да за пројекaт реконструкције радио базне станице мобилне телефоније
„РБС Банатско Ново Село” - ПА20/PAU20/ПАО20, на
постојећем антенском стубу, Улица Иве Лоле Рибара
Банатско Ново Село, Панчево, носиоца пројекта „Телеком Србија” а. д, Београд није потребна процена
утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у року од 10 дана од дана објављивања огласа, у
просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710, радним даном од 10 до
14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

средом од 8 до 15,
а четвртком и петком

ИРЕНИ КОНЕСКИ
1950–2018.

од 8 до 13 сати

ИРЕНА КОНЕСКИ

Живећеш заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав вољеној куми
од породице ВУЧЕВСКИ
(95/254598)

Ћерка ЗОРИЦА и унуке ИВАНА, ВАЊА
и АЛЕКСАНДРА
(96/254598)

25. јануара напустио нас је наш драги

Напустио нас је наш вољени

ДРАГУТИН ЗЕКИЋ ДРАГАН
1954–2018.

ВУКОМИР ЛАЛИЋ
1925–2018.

И у последњем тренутку си ми показао колико је твоја љубав јака.

Дешо, људино наша, заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Тата, много ми недостајеш.

Последњи поздрав
Твоји: ЈЕЈА, ЖЕЉКО, ВЕЛИБОР и ВУК

Ћерка ИВАНА, зет МИРКО
и унук МАРКО

(48/254476)
(107/254627)

Последњи поздрав Николином

АЛЕКСАНДРУ
МИШКОВИЋУ
1932–2018.
деда СТЕВИ
од унука ДЕЈАНА, ЈЕЛЕНЕ, ВЛАДИМИРА,
АЛЕКСАНДРА и снаје ДРАГИЦЕ
с породицама
(82/254556)

Последњи поздрaв мајци, баки и свекрви

ИРЕНИ КОНЕСКИ
1950–2018.

25. јануара напустио нас је наш драги

ДРАГУТИН ЗЕКИЋ ДРАГАН
1954–2018.

Хвала ти за све, никада те нећемо заборавити.
Остају само велика празнина и туга.
од породица ЛАЛИЋ
и ЛАЦКО
(124/4749)

Син ЗОРАН, снаја СИЛВИЈА и унуци МИЛАН,
НИКОЛА и МИЛИЦА

Твоја ЛИДИЈА

(97/254598)

(106/254627)
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25. јануара 2018. године, у 75. години преминуо је

С великом тугом опраштамо се од кума

ЈОВАН ТОФЕЛ
1943–2018.
Сахрана је обављена 26. јануара 2018. године на Старом православном гробљу у Панчеву.
Био си припадник једне дивне генерације спортиста, пријатеља и
родитеља која је изнад свега ценила поштење, доброту, племенитост, лепу реч, шалу и досетку. Све то си и нама несебично пружао,
што нас чини поносним што смо те имали крај нас. Почивај у миру, а наша љубав ће те чувати од заборава.
Заувек твоји: син МИОДРАГ, ћерка МИЛИЦА, унук РАСТКО
и зет ДЕЈАН

ЈОВАНА ТОФЕЛA

Последњи поздрав драгом куму

Хвала му за све незаборавне тренутке, љубав и поштовање.

ЈОВИ ТОФЕЛУ

Кумови породица ТОДОРОВИЋ ГИЗЕЛА
и СЛАВОМИР

ЗАГА ЛОВРИЋ с породицом

(17/25404)

(15/254402)

(8/254392)

Наш кум

Последње збогом нашем драгом куму

МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ
1949–2018.

ЈОВАНУ ТОФЕЛУ
1943–2018.
Време проведено с тобом, твоја доброта, ведар
дух и племенитост остаће у нама док смо живи.
КРСТО и ЉИЉА РАЖНАТОВИЋ с породицом
(63/254509)

Последњи поздрав од
брата ЖИВАНА, снаје
БРАНКЕ, братанаца
АЛЕКСАНДРА
с породицом и ДЕЈАНА
с породицом

Последњи поздрав нашем

ЈОВИ ТОФЕЛУ

ЈОВАН ТОФЕЛ
Био је у свему нај, нај, нај.
ШУЛЕ, ЉУБИЦА, ДЕЈАН и ИВАНА ГРУЈИЋ
(93/254589)

(29/254428)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 25. јануара 2018. године, у 65. години преминула наша драга

Последњи поздрав свом другу

(71/254529)

СЕЋАЊЕ
на нашег друга

Нашој другарици и колегиници

Његови: РАШКО, СЕЛ, ТИБИ, БРЦА, БОЖА ФОРГО,
ЛАЗА, БАТА, ПУШКАШ, ДЕКА, АПУКА, ЈАНКО,
ВЛАЈА, ДРАГАНЧЕ

ЈОВАНУ ТОФЕЛУ
Генерација ученика МТШ „Никола Тесла” Панчево,
1957/1961. године
(35/254441)

ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ

ЉИЉАНИ ЖИВКОВИЋ
последње збогом.
ПЕРА, ВЕРА, ВЕРОНИКА, ЗОРА, РАДА, ОЛГА,
ДРАГИЦА, БОСА, КСЕНИЈА, МИЛКА и ЉИЉА
(62/254508)

МИЛОША
ПЕТРОВИЋА
МИШУ
1949–2018.

Сахрана је обављена 26. јануара 2018, у 13 сати
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИОДРАГ, ћерка ИВАНА,
син АЛЕКСАНДАР, унуке ЈОВАНА
и АЛЕКСАНДРА као и остала многобројна
родбина и пријатељи

Драги наш

(6/254385)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој
пријатељици

Чувамо успомену на Тебе.
ГЕНЕ, РАЈКО и БОБАН

ЈОВАНЕ
Хвала ти за неизбрисиво пријатељство и сва лепа дружења, а тек смо провели пола века.
Твоји ПАРЧЕТИЋИ

(85/254564)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је наш вољени

(47/254467)

Последњи поздрав нашој
драгој

Последњи поздрав нашој драгој

ЉИЉАНИ
ЖИВКОВИЋ

ЉИЉИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛОСАВ БЛАГОЈЕВИЋ ЏИЏА
1955–2018.
после тешке болести, преминуо 29. јануара 2018.
Сахрана је обављена 30. јануара у Никшићу.
С пуно љубави чуваћемо успомену на тебе.
Мајка МИЛИЈАНА, супруга ХАЈРИЈА, син ЗЛАТКО,
ћерка ЈАДРАНКА, сестра МИЛЕНА с породицом
и остала родбина и пријатељи
(77/2545449)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ
ЖИВКОВИЋ
рођ. Ракин
Чуваћемо успомену на
тебе и никад нећеш бити
заборављена.
Твој брат ЖЕЉКО
с породицом

СОФИЈИ РАМЈАНАЦ

Породица ТАТАРОВ

Породица ТАСО

(122/254861)

(39/254451)

од сина ДРАГОЉУБА
с породицом
(88/254578)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

28. јануара 2018. године
преминула је у 87. години

Последњи поздрав драгој

ЈОВАНУ ТОФЕЛУ
од МИЛЕТА
и ЗОРЕ ВАСИЋ
(4/254381)

Последњи поздрав драгој
мами и баки

(67/254521)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ КРСТЕВСКОМ
од сина МИРЧЕТА с породицом и ћерке МИРЈАНЕ
с породицом
(102/254618)

СТЕВАНУ
КРСТЕВСКОМ
од АНЕ и ЈЕЛЕНЕ
ЈОВЧИЋ
(103/254619)

СОФИЈИ
РАМЈАНАЦ
1929–2018.

МАРИЈА
МИЛЕНКОВИЋ
1932–2018.

МАРИЈА
МИЛЕНКОВИЋ

Увек у нашим сећањима.
МИЛЕ, ДОБРИЛА,
ЛУЦА, БАНЕ
и породица
ВИДАКОВИЋ

Хвала ти за све.
Последњи поздрав од
ћерке ЉУБИЦЕ, унука
ДУШАНА и ИЛИЈЕ
и зета МИЛИВОЈА

рођ. Ђуришић Мала
од сина МИРКА, снаје
МИЛКЕ, унуке СЛАЂАНЕ,
унука ЈОВАНА као и
праунука МИХАИЛА

(52/254487)

(56/254497)

(27/ 254422)

ЖИВКИ
ТРИФУНОВ
1934–2018.
Сахрана је обављена 23. јануара 2018, у Баваништу.
Воле те твоји: ћерка
ЈЕЛЕНА и унуци СОЊА
и ИВАН
(123/254684)

Петак, 2. фебруар 2018.
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Прошло је већ четири године...

Мом драгом

Збогом великом брату

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ

МИЛАНУ
ДОТЛИЋУ

МИЛАНУ ДОТЛИЋУ МИЋИ
Недостајаће нам свакодневне јутарње кафе и разговор с тобом.

МИЛАН ДОТЛИЋ

5. II 2014 – 5. II 2018.
Капетане, чувамо наш брод...
Много нам недостајеш.
Твоји ЖИВКОВИЋИ
(121/254679)

Нашем драгом оцу и ујаку
Последњи поздрав
драгом ујаку Мићи
од његове ЉИЉЕ

Другари из Кафеа „Цанцара”: БИЦИ,
ГЛОТА, МИГУЛЕ, ЗОЗОН, ЋУРЕ, КОЈКЕ,
ЦАНЦАРА, АНДРИЈАНА, ФРАЊА,
ТОМОВИЋ, ШУРКА, СОСА, МИЉУШ,
РАТАЧА, ЖАРКО, СТАНИМИР, ЧУМЕ,
КОЛАРИЋ, МИЛАН, ШАРКО,
РАДОЈКОВИЋ, НИНО, НИКОЛА и ПАЛАЦ

Чувари ватре: ЦЕЦА, БОСКЕ, МИЉУШ,
ПАНТА, ПУЉКА, ДЕЈАН, ДАКА и ЈАНКО

(84/254560)

(80/254553)

(30/254432)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МИЛАНУ ДОТЛИЋУ
1945–2018.
Последњи поздрав нашем вољеном Мићи
од сина ДАНИЛА с породицом и сестрића
ПЕТРА и МИЛОША АЛЕКСАНДРИЋА
с породицама

Последњи поздрав нашем

(31/254432)

28. јануара 2018. нас је напустио наш драги и највољенији

МИЛАНУ ДОТЛИЋУ
МИЛАН ДОТЛИЋ МИЋА

Драги наш Мићо, бескрајно смо ти захвални за све што си чинио
за све нас.
Нека ти је вечна слава и хвала.
Окружни Кошаркашки савез Панчево
(115/ф)

Последњи поздрав од играча
и чланова управе
Кошаркашког клуба „Динамо” Панчево

ВОЈИСЛАВ БЛАГИЋ
1929–2018.

26. јануара 2018. преминула је наша сестра и тетка

Хвала ти за неизмерну љубав и топлину.
Био си сила од човека.

(16/ф)

Заувек ћемо те волети и памтити.
Последњи поздрав

Супруга ЉИЉАНА, син ВЛАДИМИР,
снаја СНЕЖАНА и унуци АЛЕКСАНДАР
и ДИМИТРИЈЕ

Последњи поздрав

ДОБРИНКА МЕНЕШИ
1945–2018.

(32/2544339

Остаћеш нам у најлепшем сећању, а бол и туга остају до краја живота.
Ожалошћени: сестра КАЈА, сестричина ДАНИЈЕЛА и зет ЈОЦА

ДОБРИНКИ
МЕНЕШИ

од ЗОРАНА
и МАРИЈАНЕ
БОРОВЧАНИН
с породицом

(111/254633)

(112/254633)

Последњи поздрав брату

ЦВИЈЕТА
НАДЕЖДА
ЗУБОВИЋ
МИЛЕ РАЈШИЋ
1932–2018.

ДРАГАН
КУКОЛЕЧА

Племенитом човеку
последњи поздрав
од сестара БРКИЋ

СТЕВАН
ПРИБИЧЕВИЋ
СТЕВИ

Година је прошла... туга
је све већа... Недостајеш
ми превише.

Последњи поздрав и хвала.
ДРАГАНА и МАРИНА
с породицама

Заувек с нама.
Ожалошћени: супруга
БОЈА, ћерка НАДА
и унук ПЕЂА
с породицом

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Ћерка САЊА и унучад
ТЕОДОРА,
АНДРИЈАНА, МИЉАН
и НИКОЛА

од сестре ЗОРЕ,
ЕМИЛА, ГАГЕ, НЕНЕ
и ТАМАРЕ

Воли те пуно твоја
ћерка ЖЕЉКА, лучићи
СТЕФАН, НЕДА
и ДУШКО
и зет ВЛАДИМИР

(79/254549)

(78/254458)

(99/254607)

(100/254607)

(105/254626)

МИЛЕ РАЈШИЋ

(116/254666)

Осам година

(110/254633)

ДОБРИНКИ
МЕНЕШИ

од МИШЕ и МАРИНЕ,
ЗОРЕ и РАЈКЕ
ЦИЦМИЛ с породицом

5. фебруара 2018. навршава се година...

Последњи поздрав нашем колеги

СЕЋАЊЕ

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
Бескрајно смо ти захвални за све.
Воле те твоји најмилији
(117/254607)

СЕЋАЊЕ

1. фебруара 2018. навршавају се три године откако није с нама наш вољени

ЏИНИЋ

МИЛИЦА
ЦВЕТКОВИЋ
2013–2018.

др ВИОРЕЛ БОАРУ

Служба стоматолошке здравствене заштите Дома
здравља Панчево
(46/254465)

ЛАЗАР

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ

АНКА

2004–2018.
2013–2018.
С љубављу и поштовањем син САВА с породицом
(120/254678)

Његови најмилији
(118/254670)

Време пролази, а сећања
на тебе остају.
Супруг СИНИША, син
САША, снаја МИРА
и унуке КРИСТИНА
и МАРИНА
(104/254623)
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У четвртак, 8. фебруара навршава се четрдесет дана откако није
међу нама наш драги

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
6. II 1999 – 6. II 2018.

7. фебруара 2018. навршава се шест месеци откако није с нама наша

ГОРДАНА ОКУКА

МИЛАДИНКА ЖУЈОВИЋ

Године пролазе, али сећања не, јер била си понос породице и вечно си с нама.

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

Породица ОКУКА

Син ДРАГАН с породицом

(72/254531)

(92/254588)

Помен ће се одржати на Новом гробљу, у 11 сати.
С љубављу и поштовањем: супруга АНЂА
и ћерка НАТАША с породицом

СЕЋАЊЕ

7. фебруара 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(113/254636)

БОЖИЋИ
СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2018.

ЉУБИЦИ БОГДАНОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Увек ћеш нам недостајати.

МИЛОРАД

САВА

2. II 2010.

13. IV 2002.

СЛАВКО

ДУШАН

29. IV 2012.

Твоји најмилији

Твоја породица

(89/254580)

(83/254557)

30. VIII 2008.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији с породицама БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ
и КОСТИЋ

Прошла је година откако није с нама наша вољена

СЕЋАЊЕ

Прошло је седам година
откако није с нама

БИЉАНА БОГОВИЋ КЕВА

БОЖИДАР
ЈОКОВИЋ

(91/254585)

Прошло је четрдесет дана откад није с нама наша драга

Прошло је четрдесет дана откада није с нама наша драга

Помен ће се одржати у суботу, 3. фебруара 2018,
у 10 сати.

2011–2018.

Твоји најмилији

5. II 2011 – 5. II 2018.
Чувају те од заборава:
супруга ЈЕЛИЦА, син
ДРАГАН и ћерка
ДРАГАНА с породицом

(98/254600)

(73/254535

Чувамо те у срцима.

Твоји најмилији
(114/254642)

РУМЕНА КОЦЕВИЋ РУМА
Неизмерно нам недостајеш.
Твоји најмилији
(109/254659)

РУМЕНА
КОЦЕВИЋ
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Брат МИРЕ и снаја
ВУКИЦА с породицом

ЂУРИЦА
РАДИЋ

2. фебруара навршава се годину дана откако није с нама наша драга

(87/254576)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ

3. фебруара 2018, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

ЂУРЂА ДУДИЋ

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Породице: БУДИША, ПЕТКОВСКИ, РАДОСАВЉЕВИЋ
и ДУДИЋ

Много нам недостајеш, драги тата.
Твој ВЛАДА, МИЛЕНА и унуке САРА и ПЕТРА
(90/254581)

(86/254568)

МАРИЈИ КУРУЧЕВ
Њени најмилији

ВАСА
ЈАКОВЉЕВИЋ

3. фебруара 2018, у 12 сати, у Успенској цркви у Панчеву
даваћу годишњи помен мојој драгој и непрежаљеној мами

(64/254513)

2008–2018.
30. јануара навршила се
тужна година откако није с нама наш

2. VIII 2017 – 2. II 2018.

Прошло је десет година
откако више није с нама
драги тата.
Ћерке МИЛЕНА
и МИРА с породицама
(94/254597)

ЖАРКО
ПРОДАНОВ
Воле те: деца САЊА
и ЗОРАН с породицама
и сестра КАТИЦА
(101/254614)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
ОЛИВЕРА

6. II 2010 – 6. II 2018.
Тата, да ли знаш да бол не престаје, да ми све твоје недостаје.
Твоја ДРАГАНА с породицом

(119/254671)

(81/254554)

МИРИ ПАВЛОВИЋ

Сећање за 45. рођендан

31. јануара 2018. навршило се две године откако није с
нама

4. II 2009 – 4. II 2018.

СТЕВАН ДАБИЋ

БОГОЉУБ ЂУРИЦА БОБАН
Воле те твоји најмилији

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(58/254503)

(70/254525)

НЕВЕНКА
МИЛАНОВИЋ
ВМС – инструментарка
Нено, чувамо те од заборава
Твоји ПЕНДИЋИ

Твоји најмилији

(76/254453)

(108/254628)

МИЛОШ ГЛИГОРИН СРЕТА

Петак, 2. фебруар 2018.

Прошло је седам година откако није с нама наш

ЖАРКО ГРУБЕТИЋ
1930–2011.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. фебруара навршава се четрдесет дана откако
нас је напустио наш вољени

СТЕВАН БУРА

Носићемо Те у срцима и мислима, и памтити по
твојој доброти, поштењу и љубави за све нас.
Твоји рођени: супруга МИРА, син ЈОВАН, унук
НИКОЛА и унука ЈОВАНА с породицом

Тога дана одржаћемо парастос за помен његове
племените душе.
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3. фебруара 2018, на Новом гробљу, даваћемо
годишњи помен

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ

МИЛИСАВУ МИЛОВАНОВИЋУ
МРКИЈУ
1957–2017.

Његова супруга АНКА

С љубављу коју смрт не прекида живећеш вечно
у нашим срцима...
Твоја породица

(34/254438)

(44/254463)

Драги брате, годину дана
откако те нема, никад те
нећу заборавити.
Твоја сестра ДРАГИЦА
с породицом

(33/254435)

У петак, 2. фебруара 2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен

(45/254464)

СЕЋАЊЕ
1. VIII 2017 – 1. II 2018.

1. фебруара 2018. године навршава се шест месеци откако није са мном мој супруг

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

Породица ИГЊАТОВИЋ

Прошло је шест месеци туге и празнине без тебе.
Увек си у нашим срцима.
Сестричина СНЕЖАНА са ћерком ИВОМ
и унуком ЈОВАНОМ и зетови ЗОРАН и МИЛАН

Не, недостајеш ми само сад.
Недостајеш ми већ за свако наредно недостајање. Сваки дан, сваку ноћ када ниси ту где сам ја.
Твоја СУЗАНА

(59/254504)

(69/254523)

(68/254523)

ТОМИСЛАВ ИГЊАТОВИЋ

преминуо 10. фебруара
2017.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени брат
РАДАН с породицом
(13/254400)

Прође година без тебе

Сећање на наше

Драги наш

КАПЛАР

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2018.
Три године као вечност.
Бескрајно нам недостајеш.

МИЛАН

ДАНИЦА

1994–2018.

2015–2018.

Твоје: МИЛИЦА, СМИЉА и БИЉАНА
с породицом

Породице АЛЕКСИЋ и ИВКОВИЋ

(49/254479)

(54/254498)

У суботу, 3. фебруара 2018. године, у 11 сати, на
Новом гробљу, даваћемо годишњи помен драгој

СТЕВАН
ГАЂАНСКИ

ЈУЛИЈАНИ МИЛИКИЋ
рођ. Ђуровић
1936–2017.
По добру те памтимо, с поносом помињемо и чувамо те од заборава.
Бескрајно ти хвала за све што си нам пружила.
Син ВУКОМИР с породицом
(74/254356)

Годишњи помен вољеном брату

СЕЋАЊЕ

Помен нашем деди

ПРЕДРАГ

МИРКО
БАЊЕВИЋ

ДРАГАН НАЂ
ГАГА

АДАМОВИЋ

2008–2018.

5. II 2008 – 5. II 2018.

Синдикат „Правда” ЈКП
„Хигијена”

Десет година. Остала су
сећања и лепе успомене.
Породица

(55/254496)

(51/254487)

(60/254506)

Последњи поздрав вољеној сестри

У суботу, 3. фебруара
2018, је шест тужних месеци откако је преминула наша драга

Девет година откако није с нама, обична, а тако
посебна, несебична, пуна
љу ба ви, раз у ме ва ња и
стрпљења, наша мама,
ташта, бака и прабака

1931–2017.

Твоји најмилији

од БАТЕ и РОЗАЛИЈЕ
с породицом

(50/254485)

(53/254492)

(38/254449)

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

6. фебруара навршава се
година од смрти нашег
драгог

БИЉА

ЕВИЦА МИТИЋ
Навршава се година откако више није с нама
на ша во ље на су пру га,
мајка, баба, прабаба и
чукунбаба.
Хвала ти на свему.
Твоји најмилији

3. II 2014 – 3. II 2018.

Успомена је пуно, сећања
не бледе.

МИРИ
МАТЕЈИЋ

БОРКА
РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ

ОЛГА
НИКОЛИЋ

Помен ће се одржати на
Ста ром пра во слав ном
гробљу у 11 сати.

Година мом

5. II 2009 – 5. II 2018.

Ожалошћени супруг
ЗОРАН и ћерка
ЈАСМИНА

Захвалне ћерке: НЕНА,
ЗОРИЦА и ВЕСНА
с породицама

(19/254406)

(12/25439)

ПОМЕН

МИЛЕТУ
СТАНКОВИЋУ

МИРОСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ

ГРУЈИЦА
МИРОСЛАВА
СТАНКОВИЋА

Време пролази, а туга и
бол у срцу вечно остају.
Тугује за тобом сестра
МИЛИЦА и сестрић
НЕНАД с породицом

Остали смо ускраћени твоје љубав и пажње, а ипак
срећни што смо те имали.
Недостајеш нам, чуваћемо
успомену на тебе.
Твоји унуци и унуке

Тугу, бол и љубав ни време које пролази не умањује. Остајеш заувек у
нашим срцима.
Твоја породица

(24/254411)

(23/254411)

(22/254411)

ШАПОЊИЋ

тати

НАЛЕ

5. II 2009 – 5. II 2018.
Тугују за тобом: твоја
сестра МИЉКА,
зет НИКОЛА,
сестричине МАРИЈАНА
и СОФИЈА
с породицама

5. II 2009 – 2018.
Живиш у нашим срцима, мислима, сновима...
Воли те твоја породица

(75/254542)

(11/254347)

(43/254460)

У души се
бура спрема
... што те нема...

ГРУЈИЦА ШАПОЊИЋ
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Петак, 2. фебруар 2018.

Долази седма година бола

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
3. фебруара наршавају
се три године откако није с нама наш драги

Прође година
Наша драга

ВЛАДИМИР
СТОЈКАНОВИЋ
2011–2018.

ЈОВИЦА
СТОЈОВИЋ

Владо, борим се са истином твог договора
пред одлазак што си ме саветовао да будем јака. Јесам, и борим са истином да тебе не повреди, јер само још то ме држи, и
остаћу таква док се теби не придружим.
Владо, увек си у мојим мислима и хвала за
све лепе тренутке што си ми пружио.
Твоја супруга ВЕРА

2. фебруара навршава се четрнаест година откада нема наше драге и вољене

ЗАГОРКА БЛАГОЈЕВИЋ
Го ди не без те бе ни су
ублажиле нашу тугу. Увек
ћеш нам недостајати.

5. II 2017 – 5. II 2018.

Њени: ЛЕПА, МИКИ и МАЈА
с породицом и ДУЛЕ

Твоји најмилији:
супруга РАДА, синови
СРЂАН и ЂОРЂЕ
с породицама

(57/254500)

(61/254506)

(25/254416)

2. фебруара 2018. навршава се десет година откада није с нама наш вољени

3. фебруара навршавају се четири године од
смрти нашег

6. фебруара навршава се
четрдесет дана откада
нас је напустио мој брат

БОЖИЦЕ НИНИЋ
У нашим срцима заувек остаје сећање на
твоју љубав и топлину.

Твоји: БОРИС, СТОЈАНКА и ДРАГАН

МИЛЕНКА ЛУКОВИЋА
2014–2018.

НИКОЛА МИТИЋ
1. I 1957 – 2. II 2008.

(66/254517)

МИРКО ЛЕУ
1933–2017.

Чувају га у срцу и мислима: супруга, син
с породицом, мама и тата и сестра с породицом
(20/254408)

Године пролазе, али сећање на твоју пажњу, љубав и бригу за нас никада неће.
Твоји најмилији
(2/254366)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

БОЖИЦА
НИНИЋ
2004–2018.

ДИМИТРИЈЕ
АРСИЋ

Последњи поздрав мом
брату „Лати” од брата
САВЕ с породицом
(26/254417)

СЕЋАЊЕ

3. фебруара 2018. навршава се пола године откако није с нама

НИКОЛИЋ

Сећање на

МИЛОВАНА

ДРАГОМИР

МИЛЕНА

суд. окр. суда
1911–1989.

рођ. Јовановић
1918–2010.

ЉУБИНКА МИЛАНОВИЋ
1939–2017.

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ

Тога дана, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо помен.
Чувамо те у нашим срцима.
Ћерке с породицама

(21/234232)

(18/254405)

Прошло је пет година откако се преселила у вечност наша мила сестра

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Отац ЈОВАН, брат
ЂУРА, снаја ДРАГАНА
и братанац СТЕФАН

БЛАГОЈЕВИЋА

2007–2018.
Породица АРСИЋ

(37/254206)

(41/254456)

2009–2018.
Драги мој брате, вечно
ћеш живети у мом срцу.
Твој брат ЗОРАН
с породицом

Бол и туга не мере се речима ни временом које
пролази, већ празнином у души која је остала
вашим одласком

ПАВЛОВИЋ

(7/254389)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА МИЛИНКО СТОЈАНКА
МИЛОЈИЦА
МИЛОШЕВИЋ

САВО
СТОЈИСАВЉЕВИЋ

6. II 2012 – 6. II 2018.

7. II 2011 – 7. II 2018.

рођ. Ловић
29. I 2013 – 29. I 2018.
Тугују за тобом твоје
сестре и браћа

Прошло је шест година.
У нашим срцима остајеш заувек.
Твоји најмилији

(42/254457)

(36/254445)

РАДОЈКА
МУНИЋ

МИХАЈЛО
ВУКМИРОВИЋ
2017–2018.

1949–1984.

ЗЛАТОМИР
ПОПОВИЋ

1912–1996.

Сестра и ћерка СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР
(10/и)

2015–2018.

Го ди не без те бе ни су
ублажиле нашу тугу. Увек
ћеш нам недостајати.
Твоја породица

По добром те памтимо, с
поносом помињемо и од
заборава чувамо.
Породице
ВУКМИРОВИЋ
и ЈОВИЧИЋ

Драги тата, увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја породица

(9/254393)

(14/254401)

(3/254373)

5. фебруара навршава се
пет година откако више
није с нама

Две године откако ниси с нама

УРС

МИЛАН
НЕДЕЉКОВ
ЗОЈА
СТАНКОВИЋ

ТОМА

1921–2007.

СЛАЂАНА

1928–1996–2018.
1955–2007–2018.
Најдражи наши, остаје нам само да пошаљемо своје молитве с надом да ћемо се опет срести.
Породица УРС

РАДМИЛА ЈЕЛАЧА

ВЕРА ЂОКИЋ
Недостајеш нам. Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(1/254360)

2007–2018.
Сећање на маму, нану и
прабаку
Ћерка с децом
(5/254384)

Време пролази и не лечи
бол. Недостајеш нам да
живимо живот са тобом,
да се радујемо заједно.
Волимо те.
Твоји најмилији
(40/254453)

4. II 2017 – 4. II 2018.
Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо годишњи помен одржати у
суботу, 3. фебруара 2018,
у 11 сати.
Твоји најмилији
(65/254516)
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 2. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ШКОЛЕ И ПОЈЕДИНЕ УСТАНОВЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ ДАН СВЕТОГ САВЕ

СЛЕДИТИ ДУХ ПРВОГ СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА
Све школе од 1840. године, не
рачунајући паузу у доба комунизма, разним приредбама и
другим пригодама обележавају сваког 27. јануара сећање на
једног од најзначајнијих српских великана – Светог Саву.
Поред њих, то чине и неке
установе, а у нашем граду то
су Дом за децу и одрасле „Споме нак” и Месна зајед ни ца
Котеж.
Сваке године поводом празника који слави Светог Саву у
свим школама организују се
пригодне манифестације, путем
којих се одаје поштовање свему што је за српски народ урадио његов први просветитељ.
Тада се кроз песму, причу и
рецитал младим нараштајима
приближивају лик и дело човека који је рођен под именом
Растко Немањић.
Непроцењива заоставштина
Због свега што је оставио за
собом, није згорег ни на овом
месту подсетити на део животописа једног од наших најзначајнијих великана, који је рођен
(око) 1175. године, као дете
исто тако великог жупана Стефана Немање Првог и његове
супруге Ане.
Пре ма спи си ма мона ха
Доментијана и Теодосија, Растко је одмалена показивао неупоредиво већу склоност ка учењу и разумевању вере него према ономе што се догађало око

„Вокал кидс” у „Споменку”

гатор социјалног морала, од
младог занесењака – организатор, државник и књижевник.
У знак сећања на свог оца,
око 1208. године написао је
„Житије Светог Симеона”, које
се сматра почетком оригиналне српске књижевности и представља важан извор историјских знања. Након тога Сава
је приредио још много списа,
међу којима и „Законоправило”, обимни зборник црквених и световних закона и прописа, а у међувремену је започео реформу цркве и довео до

Једна од њих је Дом за децу
и одрасле „Споменак”. Тамо је,
након резања колача и обраћања свештеника, у име домаћина све присутне поздравила васпитачица Јелисавка Милошевић. Затим је увек атрактивни
дечји хор „Вокал кидс” отпевао неизбежне песме за овакву
прилику: „Ускликнимо с љубављу” и „Свети Саво, мудра главо”. Највеће аплаузе добили су
млади становници ове установе, који су за ову пригоду припремили рецитал о великом
српском просветитељу. Ништа
мање бурним овацијама нису
награђени ни чланови Хора
слависта, чији је наступ оставио све без даха.
Већ пет година Месна заједница Котеж овом пригодом прави приредбу, која је овог пута
одржана у петак, 26. јануара, у
просторијама те институције. Тог
дана најпре је у предворју отворена изложба цртежа деце од
првог до четвртог разреда из две
основне школе – „Васа Живко-

вић” и „Стевица Јовановић”.
Уследила је приредба, у којој су
ученици поменутих образовних
установа изводили рецитације и
скечеве. Након тога су пионирски и први ансамбл КУД-а
„Добривоје Путник” одиграли
кореографије „Банат”, „Катанка” и „Циганске игре”, а полазнице Плесног студија „Балерина” представиле су се са четири
тачке. Напослетку је председник Месне заједнице Котеж
Милан Станковић поздравио
скуп и поделио награде најбољима на конкурсу: Сари Јагодић, Ањи Раданов („Васа Живковић”), Александри Тепавац и
Милошу Милановићу („Стевица Јовановић”), а сви малишани
су, по обичају, добили переце.
И, наравно, школе...
Традиционално, једна панчевачка основна школа била је
овогодишњи домаћин свечаног
обележавања празника посвећеног лику и делу највећег српског просветитеља у Преобреженској цркви.

Јабука
њега. Рецимо, више је волео
читање књига или пост него
забаве и весеља.
Када је његов отац кренуо да
гради манастир Студеницу, он
је почео да размишља о одласку у неки храм, што га је, са
око седамнаест година, нагнало да побегне у Свету Гору, где
је добио име Сава. Иако је са
собом „понео” и титулу принца, то га није спречило да буде
највреднији, најдовитљивији,
најпобожнији..., због чега су га
сви волели, а старешине су чак
бринуле да од претеране посвећености не науди сопственом
здрављу. О његовој племенитости говори и податак да је
сав новац који је добијао од
роди те ља и бра ће дони рао
манастиру. У међувремену је
постао ђакон, а затим и архимандрит у Солуну. Неколико
година касније, по доласку на
Свету Гору његовог оца, који је
променио име у Симеон, започео је градњу чувеног српског
манастира Хиландара.
Након очеве смрти прилике
у Србији су се промениле, уследила је свађа око престола између њего ве бра ће Сте фа на и
Вукана, па је Сава убрзо, 1207.
године, одлучио да се врати у
своју земљу и настави живот у
Студеници. Иако никад није
одустајао од приљежности вери,
он је ипак доживљавао коренити преображај, па је од испосника постао борац за народ,
од верског фанатика – пропа-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

њеног осамостаљења. Формирана је Жичка архиепископи ја, чији је вла ди ка био
управо Сава, да би у наредном периоду засновао и бројне дру ге архи е пи ско пи је.
Притом, његов огроман утицај на вла да ју ћу дина сти ју,
којој је крвно и сам припадао, и уобличење Србије као
државе, био је несумњив, а
земља је под Нема њи ћи ма
доживљавала процват.
Током повратка с једног од
ходочашћа у Јерусалиму, 14.

Брестовац
јануара 1236. године по јулијанском календару (или 27.
јануара по грегоријанском),
Сава је преминуо.
Много година касније, од
1840. године (не рачунајући
период између 1945. и 1990.
године), тај дан слави се као
Савиндан, а највише га обележавају школе.
„Споменак” и МЗ Котеж
Све школе, без изузетка, у целој
земљи, па и у нашем граду, 27.
јануара присећају се Светог Саве,
а тај велики дан обележен је и у
понеким установама.

поводом Савиндана. Једна од
њих је и омољичка основна
школа „Доситеј Обрадовић”.
Као и увек, почело је литургијом у тамошњој православној цркви, а наставило се у
препуној фискултурној сали
поздравним говором директора школе Владимира Ристића и Све то сав ском бесе дом
Мар ја на Алек си ћа, нека да шњег ученика те школе, а сада
доктора теологије и предавача у Колумбији. Славски колач
су, поред осталих, ломили нају спе шни ји уче ни ци виших
разреда, а свечана академија
посвећена великану српског

просветитељства представљала је мозаик најлепших дечјих умећа и састојала се од
драматизација, прича, рецитација и песама. Током приредбе проглашене су и додеље не награ де на ликов ном
конкурсу „Свети Сава виђен
мојим срцем”, а од најбољих
радова направљена је „Мала
светосавска галерија”.
Слично је било и у другим
основним школама, а делићи
те атмосфере дочарани су на
фотографијама.
Нема сумње да је свако дете
у себи осетило племениту енергију великог просветитеља...

„Ђура Јакшић”

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.

МЗ Котеж
Овог пута то су били ђаци и
запослени у ОШ „Ђура Јакшић”, а након литур ги је и
ломље ња пога че усле дио је
занимљив и симболичан програм у коме су преовладавали
елементи средњовековне Србије. Традиционална игра, рецитали и перформанс о Светом
Сави пренели су јасну поруку
да су писменост, образовање,
очување породице и љубав моћна снага која може и мора да
победи сваку тескобу.
По селима је свака школа
за себе пра ви ла при ред бу
Иваново

Mаза
Млада женкица расе теријер, недавно
пронађена у једној од фирми у јужној
зони, однедавно има безбедно пребивалиште.
Да ли је изгубљена, заборављена након
лова или ју је неко једноставно избацио
испред фабрике, вероватно никада до
краја неће бити јасно, али сада је неупоредиво битније да је стерилисана, вакцинисана и микрочипована, тако да будући
власник неће имати никакве трошкове
након удомљавања.
Све друге информације могу се добити
на контакт-телефон 060/513-72-00.

Лабрадорчић
Овај млади мешанац, који у себи има
крви лабрадора, уочен је пре неколико дана на улицама у насељу Стрелиште. Изузетно је весео и активан, а
воли и да се игра с другим псима.
Можда је само побегао некоме из краја, премда се већ дуже време виђа на
улици.
Све у свему, овај лепотан моментално
је у грозничавој потрази за неким ко жели
да га удоми и да му пружи сигуран дом.
Контакт-телефон: 064/217-48-80

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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ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВИЦЕШАМПИОНСКА
ШТАФЕТА ДИНАМА

СЛЕДЕ НАЈВАЖНИЈИ ДУЕЛИ
Одбојкашице Динама
дочекују Тент
Борац против
Градиштанаца

У атлетској дворани у Београду прошлог викенда одржано је Првенство Србије за
јуниоре. У веома јакој конкуренцији атлетичари Динама
постигли су запажене резултате.
У трци на 400 метара Иван
Божанић је освојио бронзану
медаљу, и то с новим личним
рекордом од 51,43. Тренер
АК-а Динамо Љупчо Цветкоски сматра да је Иван овим
резултатом обезбедио место
у репрезентацији Србије која
ће учествовати на Првенству
Балкана у Софији.
Штафета Динама постала
је вицешампион Србије у надметању на 4 x 400 метара.
Велики успех остварили су:
Стефан Михајлов, Младен
Митрић, Страхиња Стевшић
и Иван Божанић.
Сјајни Стефан Михај лов
зау зео је четвр та места у
обе најбр же и најма сов ни је

спринтерске дисциплине. У
финал ној трци на 60 метара био је четврти, с лич ним
рекор дом од 7,25, док је
дис тан цу од 200 мета ра
истр чао у вре ме ну 23,70.
Треба напоменути да је Стефан тре нут но нај бољи мла ђи јуниор у Србији и да праве резултате од њега тек треба оче ки вати.
Четврто место је заузела и
штафета Динама у трци на 4
x 200 метара. Надметали су
се: Стефан Михајлов, Младен Митрић, Алекса Живанов и Иван Божанић, који је
у трци на 800 метара пети
стигао на циљ.
Динамо је на овом шампионату наступио без готово
целе женске екипе, као и без
неколико стандардних чланова екипе у обе мушке штафете. Грип је био велика препрека на путу освајања још
неколико трофеја.

IN MEMORIAM

Милан
Дотлић

Прошла је и та „страшна” новогодишња серија за одбојкашице Динама. После дуела с најбо љим тимо ви ма у Срби ји,
после три утакмице против три
првопласирана тима – Црвене
звезде, Визуре и Железничара
из Лајковца, панчевачке „лавице” коначно могу да се окрену
мечевима са себи равним ривали ма. И да се при пре ме за
жестоке окршаје у грчевитој
борби за о(п)станак у друштву
најбољих.
Прошлог викенда на програму су биле утакмице 14.
кола Супер ли ге, у коме су
одбојкашице Динама гостовале у Лајковцу. Један од главних фаворита за титулу ове
сезоне, домаћи Железничар,
био је апсолутни фаворит и
пре почетка утакмице, а како
је меч одмицао, било је јасно
да у овом дуе лу неће бити
никаквих изненађења: Железничар–Динамо 3:0, по сетовима 25:15, 25:15 и 25:18.
„Лавице” су и овог пута играле колико су могле, тачније
коли ко им је про тив ник то
дозвољавао. Екипа у саставу:
Милица Јовановић, Сара Павловић, Јана Ћук, Милица Шорак,
Бјанка Петковић, Драгана Марковић, Сања Ђурђевић, Вања
Симеуновић, Тијана Стојковић
и Тијана Митровић није била
у стању да се озбиљније супротстави фаворизованом Железничару.
После глат ко изгу бље ног
првог сета, девојке које с клупе предводи тренер Никола Јерковић успевале су у другом делу
утакмице да одрже резултатски прикључак, али мале неиз-

поена „минуса” (14:12), па чак
и да унесу неизвесност у меч
(19:17), али за коначни преокрет нису имале снаге, нити је
то ривал дозво лио. Дома ће
одбојкашице су доминирале у
финишу сета, па су на крају
славиле убедљиву и заслужену
победу, захваљујући којој су
остале на челу суперлигашког
каравана.
Идућег викенда одбојкашице Динама играју веома важну

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПРВИ ТРОФЕЈ НА НИШАНУ

(1945–2018)
Панчевци, Банаћани, Војвођани... Цела кошаркашка Србија
испратила је у суботу, 27.
jануара, на вечни пут Милана
Дотлића, кошаркаша „Динама”
из шездесетих година прошлог
века, кратко ОКК „Београда” и у зениту каријере „Радничког” из Ковина.
Случај је удесио да то буде на Светог Саву, највећег
српског просветитеља. И Мића је, барем у свом окружењу, био својеврсни кошаркашки просветитељ. Многе
млађe је увео у свет кошарке да заувек остану између два
обруча. Да им, као и Мићи, кошарка постане смисао
живота.
Када је завршио играчку каријеру, био је тренер у
матичном клубу, судија у великој Југославији, потом
делегат, контролор, ментор младим делиоцима правде,
функционер. У свим ранговима, волео је кошарку, није
правио питање око тога – од Прве лиге до летњих лига и
такмичења млађих категорија.
Највише ће ипак бити запамћен као дугогодишњи генерални секретар Окружног кошаркашког савеза Панчево.
Подигао је рад канцеларије на највиши ниво. То је било
његово ремек-дело, тиме се и највише поносио. Ту је
дочекао и пензију. Био је један од синонима за кошаркашко Панчево. Омиљен у свим срединама које је попут
мисионара походио.
Највећи домет ипак му је био у другом спорту. Као
генерални секретар Атлетског клуба „Црвена звезда”,
1991. године, окитио се титулом шампиона Европе. Добитник је и највеће спортске награде Војводине, „Јован
Микић Спартак”, за животно дело.
Био је несвакидашњи лик. По образовању економиста,
по опредељењу хедониста, али и гастроном, кувар, глумац. Робин Худ, Џејмс Бонд, Џери Вест. Курир Вацлаву
Хавелу, писцу из прашких пивница, касније председнику
Чешке, чије текстове је преносио за београдска позоришта. Колико људи, занимања, страсти у једном човеку.
Да није притока, Дунав би за Мићу био провинцијски
поточић. „Панчевац” је писао још седамдесетих година
прошлог века: „Градски стадион би био мали када би
Мића Дотлић позвао све своје познанике...”
Упоришне тачке су му биле Панчево и Београд, међаши Опатија, Дубровник, Трст, Праг, Карлове Вари, Барселона, Рим, Аризона дрим... Компликоване претпоставке за обичан живот.
Вечна ти слава, Милане Дотлићу!

весности било је само до средине другог сета. Лајковчанке
су потом додале гас, па су без
проблема повеле с 2:0.
Железничар је силовито започео и трећи сет. Повео је с 10:3
и када је око 200 гледалаца у
хали спортова у Лајковцу очекивало брзи крај меча, Драгана
Марковић и њене саиграчице
заиграле су мало храбрије. Панчевке су успеле да смање заостатак, да се приближе на два

утакмицу. У Халу спортова на
Стрелишту долази обреновачки Тент, тим који тренутно има
само јед ну побе ду више од
„лавица” и заузима седмо место
на првенственој табели.
Евентуални тријумф у овом
дуелу много би значио Женском одбојкашком клубу Динамо. Уколико би успеле да освоје бодове, „лавице” би много
мирније ушле у наставак првенствене трке за бодове. Подршка с трибина у дуелу против
Тента, за који наступају доскорашње одбојкашице Динама
Јеле на Лазић и Нико ли на
Ашћерић, биће од великог знача ја за мла ди тим Дина ма.
Утакмица почиње у 17 сати.
После пораза у дербију од
Партизана одбојкаши Борца
вратили су се на победнички
колосек у Првој лиги. Они су у
оквиру 13. кола гостовали у
нашем главном граду, где су
савладали домаћи Железничар
с 3:0, по сетовима 25:17, 26:24
и 28:26, и тако наставили трку
за водећим двојцем: екипом
ВА-014 и Партизаном...
Момци које предводи тренер
Душан Јовић лако и убедљиво
добили су први сет, па су много мирније могли да уђу у наставак утакмице. Ипак, у другом
и трећем сету виђена је много
неизвеснија битка, али су „борци” показали да могу да буду
најбољи када је то најпотребније, па су у маниру искусних
одбојкаша стигли до убедљиве
и веома важне победе која им
оставља наду да се могу докопати другог места на табели.
Следећег викенда одбојкаши
Бор ца има ће нешто лак ши
посао, јер на свом терену дочекују претпоследњи ВГСК из
Великог Градишта, док се велики дерби игра у Ваљеву, где ће
се састати ВА-014 и Партизан.
Биће то занимљива одбојкашка
рунда, у којој ће сваки тим правити своју рачуницу...

Рукометаши Динама учествовали су прошлог викенда на врло
јаком турниру, којим су београдски „црно-бели” прославили
седам деценија постојања.
Железничар из Ниша је победник „Трофеја Партизана”, јер је
у финалу савладао домаћина такмичења с 31:30. У борби за треће место панчевачки Динамо је
убедљиво савладао Војводину из
Новог Сада с 30:19. Податак да
је у 50. минуту резултат био 27:11
много говори о томе шта се дешавало на терену.
Гледаоци су током оба дана
имали могућност да уживају у
веома квалитетним утакмицама
и да виде будућег првака Србије, јер ће нови шампион сигурно
бити из круга ове четири екипе.
Првог дана, у првом полуфиналном мечу, Нишлије су
савладале Динамо с 30:29. У
редовима тима из нашег града
истакли су се Димитријевић,
Пилиповић и Славуљица, који

су постигли по шест погодака,
а ефикасан је био и Јелић, који
је пет пута савладао противничког голмана.
У другом мечу Партизан је
направио право изненађење
савладавши Војводину са 25:24.
Треба рећи да су момци које
предводи тренер Иван Петковић на овом турниру играли
знатно ослабљени. На мечу у
Шапцу, прошле недеље, Миљан
Буњевчевић и Урош Елезовић
сломили су прст на руци. Павле
Бандука је оперисао слепо црево, а Јован Стојановић се још
увек опоравља после операције рамена. Дакле, недостајала
су четири сјајна рукометаша,
веома важне карике у „жуто-црној машинерији”.
Већ у суботу, 3. фебруара, на
реду је полуфинале Купа Војводине. На путу ка одбрани прошлогодишњег трофеја Динаму ће
најпре стајати дуел у Кикинди,
против истоименог домаћина.

СЈАЈАН УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

И БУКУРЕШТ ПОД НОГАМА
Женска кадетска кошаркашка
репрезентација Србије освојила је прво место на међународном турниру у Букурешту.
Национални тим који чине
девојчице од шеснаест година предводи наш суграђанин
Ненад Марковић. Селекција
Србије је у утакмици трећег
кола савладала репрезентацију Румуније са 78:47, по
четвртинама 15:7, 20:18, 20:15
и 23:7. Српкиње су тако завршиле турнир с максималним

учинком, јер су претходно
победиле Мађарску и Бугарску.
За најбољег играча на турниру проглашена је Панчевка
Марина Давинић, кошаркашица КК-а „Радивој Кораћ”.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗА ЗА ЈЕЛЕНУ
Запажен успех на јуниорском
државном првенству остварили су и чланови АК-а Тамиш,
које је предводио тренер Зоран
Коцић.
Јелена Васиљевић освојила је бронзу у
брзом ходању
на 3.000 м, с
резултатом
од 16 минута
и 37 секунди,
што је њен
нови лич ни
рекорд. Треба напоменути да се Јелена
надметала с ривалкама које су
и четири године старије од ње,
па зато овај успех још више
добија на значају.
Стефан Лазић је заузео четврто место у трци на 3.000 метара.

ЈУНИОРКЕ
НА ДРУГОМ МЕСТУ
У Врбасу је прошлог викенда
одржано шесто коло Лиге пионира Војводине, у којем је екипа
пионирки Стрељачке дружине
„Панчево 1813” освојила треће
место и значајних шест бодова.
Најефикаснија је била Теодора Кондић (170 кругова), а следе
је најмлађа Ива Ракоњац (154) и
Марина Мијатовић (123 круга).
Екипа пионира није била
комплетна, али је Алекса Ушље-

брка знатно напредовао, док је
Алекса Ракоњац, са сто осамдесет једним кругом, заузео
седмо место и поправио своју
позицију у првих десет пионира на табели.
Такође у Врбасу одржано је и
треће, последње коло Лиге кадета и млађих јуниора Војводине.
Марија Алексић је, с 384 круга, освојила друго место у конкуренцији кадеткиња, а сребрно одличје заслужила је и са
екипом млађих јуниорки.
Поред Марије и Анастасије Грујоски (368 кругова), у тиму је
заблистала и Ивана Виславски.
Она је упуцала 385 кругова,
што јој је донело шесто место
у појединачном надметању.
На финални меч, који ће
бити одржан у марту, пласирале су се Марија Алексић и
Ивана Виславски.

„ОСВОЈЕНА”
И МАЂАРСКА
Млади борци Џудо клуба Панчево, које предводи тренер Марко Ата на сов, наста вља ју да
постижу изванредне резултате.
Прошлог викенда су учествовали на међународном турниру у Мађарској под називом

„Франциско Молнар”, где су у
јакој конкуренцији освојили
нова одличја.
Нина Албијанић је заслужила најсјајније одличје у категорији до 38 кг, а Лазар Ваневски је изгубио у борби за бронзу, па је морао да се задовољи
четвртим местом.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТРИЈУМФ ТАМИША У ВАЉЕВУ
По такту
Алексе Илкића
У суботу долази
Спартак
Захуктала се првенствена трка
за бодове у Кошаркашкој лиги
Србије. Све пршти у надметању у коме, бар ове сезоне, свако сва ко га може да доби је.
Еки пе су врло изјед на че не,
резултатска неизвесност је из
меча у меч све већа... Нема
изразитих фаворита, падају и
најбољи...
Прошлог викенда на програму је било 16. коло елитног
српског кошаркашког надметања. После пораза од лидера
Динамика, пред екипом Тамиша је био нови, изузетно тежак
задатак. Момци које предводи
тренер Бојан Јовичић гостовали су у Ваљеву, на „врућем”
терену, где никада нису успели да три јум фу ју. Дома ћи
Металац је на свом терену одувек био тврд орах за Панчевце.
Али само до петка, 26. јануара... Неки кажу да традиција
постоји да би се срушила –
Панчевци су први пут у историји међусобних дуела славили у Ваљеву: Металац–Тамиш
83:95, по четвртинама 11:30,
21:26, 26:23 и 25:16.
Младен Витковић и његови
саиграчи играли су од самог
старта у добром ритму, вешто
су користили многобројне пропусте ваљевских кошаркаша,
па су девети тријумф у шампионату практично обезбедили већ у првом полувремену.
Металац је остао на десет победа, а ово му је шести пораз,
други узастопни на домаћем
терену.
Кошаркаши Тамиша су од
првог судиј ског зви жду ка

наметнули свој темпо. Играли
су чврсто у одбрани, а лопта је
„текла” из руке у руку... Одлично осмишљеним и изграђеним
акцијама Панчевци су постизали лаке поене и из минута у
минут увећавали своју предност. Колико је Тамиш био
супериоран у овом мечу, показује и податак да је Металац
први кош за два поена постигао
тек у последњој секунди прве
четвртине, после седам промашаја. Након десет почетних

ћем тиму из игре погађао само
Крстовић.
Иако су домаћини у наставку меча заиграли боље, ништа
се битније у игри није променило ни у другој четвртини, па
је Тамиш отишао на одмор с
предношћу од чак 24 поена
(32:56).
Кошар ка ши Метал ца су
почетком другог полувремена
заиграли ангажованије, били
су ефикаснији у нападу, али у
осталим сегментима игре нису

Сочанца, који због приватних
проблема није тренирао целе
недеље. Али зато је бриљирао
Алек са Илкић. Одлич но је
играо у оба смера, био је моторна снага, прави вођа екипе.
Смиљанић је на најбољи начин
„отворио” меч, а веома добру
партију пружио је и искусни
Душан Кнежевић. Фантастично смо играли у првом полувремену, исконтролисали смо
контаранапад, све је било баш
како треба. Али нема времена

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ
субота, 17 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК
недеља, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК
субота, 19.30
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА
субота, 17 сати
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

минута на семафору је стајао
резултат 11:30!
Шутерски расположени тандем Иван Смиљанић – Стефан
Савић и центар Душан Кнежевић били су најзаслужнији за
то што је Тамиш у последњем
минуту прве четвртине имао
чак 21 поен предности (9:30),
док је у истом периоду у дома-

успели да парирају разиграном
противнику. Бекови Панчеваца лако су обилазили директне чуваре, а централна фигура
утакмице био је сјајни плејмејкер Александар Илкић. Популарни Илке је атрактивним продорима и енергичним закуцавањем наговестио велики тријумф свог тима. Крајем треће
четвртине повредио се искусни Кнежевић, па је тај пех
мало успорио „машинерију”
Бојана Јовичића.
У последњој деоници Ваљевци су искористили хендикеп
Панчеваца и успели су да се
консолидују и да мало ублаже
пораз. Изабраници Бојана Јовичића реванширали су се тако
Металцу за пораз у првом делу
сезоне, па ће и у евентуалној
међусобној борби за Суперлигу Тамиш бити у предности.
– Изузетно важна победа за
нас. Чести там мом ци ма на
залагању и борбености. У Ваљеву смо игра ли без Нико ле

за славље, за еуфорију. Настављамо да радимо, јер нас већ
за викенд очекује нови тежак
испит. У Панчево долази суботички Спартак, а вероватно ће
у саставу бити и најбољи играч
Христов, који се опоравио од
повреде. Лига је ове године
изједначена, свако свакога може
да побе ди, нема изра зи тих
фаворита. Предстоји нам врло
тежак посао. Било би лепо да
тријумфујемо и тако „оверимо” победу у Ваљеву – рекао је
у телефонском разговору шеф
стручног штаба Тамиша Бојан
Јовичић.
Тим из нашег града у Ваљеву је играо у саставу: Ђорђевић
(седам поена), Илкић (17, осам
асистенција, пет скокова), Лангурић, Кањевац (два), Баловић,
Витковић (12, седам скокова),
Раичевић (седам), Смиљанић
(16), Савић (11, осам скокова),
Кнежевић (20), Митровић и
Раденковић (три поена).

СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

0:3

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

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ

83:95

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – МЛАДОСТ

68:78

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–БНС

75:74
80:88

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НОВИ МАЈСТОРИ ЏУДА
У Новом Саду је у суботу, 27.
јануара, одржано полагање за
мајсторске појасеве, а шесторо
џуди ста Дина ма поста ло је
носи лац мај стор ског поја са
први дан.

МЕЂУШКОЛСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

ПАНЧЕВЦИМА ПЕТ МЕДАЉА
У Наци о нал ном бад мин тон
центру на Ади Циганлији у
суботу, 27. јануара, одржан је
међушколски турнир у бадминтону под називом „Јефимија
2018”, чиме је отворена серија
такмичења на домаћој сцени у
новој години.
На шест терена, од раних
јутарњих часова, на турниру
којим је 2010. године почело
увршћивање бадминтона у наставу физичког васпитања у оквиру пројекта Светске бадминтон
федерације, борило се око 50
такмичара и такмичарки из тридесет једне школе из седам градова: Београда, Панчева, Зрењанина, Вршца, Крагујевца, Крушевца и Петровца на Млави. На
програму су били мечеви у појединачним конкуренцијама у
осам такмичарских категорија.
Међу добитницима медаља
нашло се петоро панчевачких
школараца. Најуспешнија међу
њима била је Нађа Поповић,
ученица ОШ „Свети Сава”, која
је освојила сребрно одличје у
групи ученица петог и шестог
разреда. Трећа места су заузели: Катарина Виг (ОШ „Иси-

То су: Анђела Ранђеловић,
Анђела Радуловић, Вук Кошић,
Игор Омаста, Душан Павић и
Милан Кајганић.
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дора Секулић”), такође у конкуренцији девојчица из петог
и шестог разреда, Софија Парежанин (ОШ „Јован Јовановић

Змај”) у категорији ученица
тре ћег и четвр тог раз ре да,
Бошко Јаковљевић (ОШ „Бранко Радичевић”) у групи дечака

из првог и другог разреда и
Дејан Милошевић (Гимназија
„Урош Предић”) у надметању
средњошколаца.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)
Избор Р. Радојевић

ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА 1945 ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

„БРЗИ ВОЗ” НАПАДА ТРОН

Песма

На прозивци 28 играча
Стижу појачања
Време одмора је иза фудбалера Динама 1945. У недељу, 28. јануара, момци
су се окупили на Градском стадиону,
што је означило и почетак припрема
за пролећни део сезоне у Српској лиги
група „Војводина”. Прозивку првотимаца извршио је шеф стручног штаба Александар Стевановић, заједно
са својим сарадницима Кристијаном
Стојановим, Гораном Амановићем и
тренером голмана Славеном Проговечким.
На првом тренингу било је присутно 28 фудбалера, међу којима и неколико новајлија који ће у наредним
данима покушати да се наметну тренеру Аци Стевановићу, како би га
„убедили” да заслужују дрес српсколигаша с Тамиша.
Нови чланови Динама 1945 постали су: Стефан Чикић, који је дошао из
словачких Кошица, Дејан Ивановић,
доскорашњи играч ЖАК-а, Милош
Брајовић, који је пристигао из новосадског Пролетера, те Јован Вукајловић, који је у првом делу сезоне носио
дрес Пролетера из Банатског Карловца, и Лазар Трифковић, донедавно
фудбалер Црвене звезде. С позајмице
из омољичке Младости у „брзи воз”
су се вратили Предраг Јањовић и Александар Јавор. Било је и одлазака током
ове зиме. Нападач Лука Јованић постао
је нови члан ОФК-а Бачка из Бачке
Паланке, док је штопер Стеван Радуловић прешао у ФК Златибор.

Првом тренингу фудбалера у новој
години присуствовали су и челници
Динама 1945: председник Горан Јањовић, те чланови Управног одбора Зоран
Радојковић, Ненад Јованчевић, Александар Павковић и Драгослав Ћурчин, као и неколико бивших водећих
људи клуба с Тамиша, који су поздравили фудбалере и пожелели им успешну сезону.
– Исказивањем фудбалских и људских квалитета, од вас очекујемо да у
пролећном делу сезоне будете најбољи тим, екипа која ће покушати да се
пласира у виши ранг. У име управе
Динама 1945 желим да вам кажем да
смо вам обезбедили све услове за рад
како бисте се што боље припремили
за наставак првенства. Желим вам
пуно успеха у раду и да на крају сезоне заједнички остваримо зацртани
циљ. Без обзира на то у ком рангу
играмо, наш клуб увек има највише
циљеве. Тако је и сада и ја верујем у
још једну успешну сезону. У договору
с тренером Стевановићем довешћемо
појачања која ће повећати конкуренцију у тиму. С новим играчима очекујем још боље резултате у наставку сезоне. Верујем да ћемо добро сарађивати
и да ћете својим добрим играма оправдати очекивања свих љубитеља фудбала у граду и околини – рекао је у
обраћању играчима Горан Јањовић,
први човек ФК-а Динамо 1945.
Првотимцима се обратио и потпредседник клуба Зоран Радојковић,
који је нагласио:
– Најважније је да будете здрави и
спремни за напоре који су пред вама,
а ми из управе клуба верујемо у вас и

стручни штаб да можемо ове сезоне
до самог врха табеле. Имате времена
да се добро припремите и очекујем
да ћете пружати добре игре у наставку сезоне и на крају првенства обрадовати наше навијаче.
Стручни штаб, са Александром Стевановићем на челу, осмислио је план
и програм рада, па фудбалери могу
очекивати жесток ритам тренинга у
наредном периоду.
– Спортски је надати се да можемо
стићи до првог места и то нам је циљ
овог пролећа. Иако нам Бечеј „бежи”
за једанаест бодова, у фудбалу су увек
могућа изненађења, па зашто сада то
ми не бисмо учинили. Сви заједно
морамо да верујемо у себе и свој рад
и резултати неће изостати. Предстоји
нам напоран рад, који је нормалан у
припремном периоду. Уговорено је и
седам контролних утакмица. Верујем
да ће момци озбиљно приступати сваком тренингу и утакмици, како бисмо
заједнички остварили резултате који
се од нас очекују у наставку првенства – истакао је први тренер „брзог
воза” Александар Стевановић.
Фудбалери Динама 1945 одиграће
3. фебруара први контролни меч, против румунског Рипенција, седам дана
касније одмериће снагу с новосадском Војводином, за среду, 14. фебруар, заказана је провера с Радничким
из Ковина, потом је на програму меч
против Жаркова, а 21. фебруара и
утакмица с румунским ФК-ом Решица. Панчевци ће 28. фебруара одмерити снагу са ОФК Београдом, а 3.
марта са Синђелићем.
А. Живковић

„Погледај ме, Јелена, са два ока зелена.”
Написао је песник за децу, њихов друг Саша Божовић.
И још много тога.
Дирљивог.
Духовитог.
Певљивог.
Памтљивог.
Тиме је себи обезбедио пут у вечност.

Тесла
Највећи научник са ових простора.
Икада.
Иновативан.
Храбар.
Сасвим свој.
Визионар.
Видео је будућност.
И тако себи осигурао вечност.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ЕВРОПУ „ДОНЕЛИ” У ПАНЧЕВО
У Новом Саду је у суботу,
27. јануара, одржан међународни пливачки митинг
под називом „Европа 2018”.
Учествовало је 414 такмичара из 32 клуба из Србије,
Хрватске и Мађарске. У тако
јакој конкуренцији чланови Пливачког клуба Динамо освојили су преко тридесет трофеја.
Бриљирала је Ања Цревар.
Она је освојила златне медаље у тркама на 200 м краул,
200 и 400 м мешовито и сребро у надметању на 100 м
краул. Уз све то, тријумфовала је и у трци „Европа”.
Вања Грујић је била најбржа на 100 и 200 м леђно,
а Дуња Нишић је освојила

сре бро на 50 м дел фин.
Андреа Нађ је освојила три
медаље у пливању прсним
стилом – златну на 50, сребрну на 100 и бронзану на
200 метара. Срна Милутиновић је тријумфовала на
50 м делфин, а бронзе су

јој припале у тркама на 50
и 200 м краул. Лана Молнар је освојила бронзу на
50 м леђно. Андреа Пољак
је заслужила сребрне медаље на 50 и 100 м леђно, а
Огњен Стојшић био је други на 100 м прсно и трећи

на дупло краћој деоници у
пливању истим стилом.
Петар Ранковић је освојио три златне медаље – у
тркама на 50, 100 и 200 м
прсно. Страхиња Шондић
је победио на 50 м леђно,
док је на 100 м прсно и 100
м леђно други стигао на
циљ, а у надметању на 50 м
прсно био је трећи. Мартин
Ћирковић је освојио златна
одличја у тркама на 50 и
100 м прсно и бронзу на 50
м делфин, а Лазар Антонијевић је зарадио сребро на
200 м краул и бронзу на 50
м истим сти лом. Огњен
Милошевић је други стигао
на циљ у надметању на 50
м делфин.
А. Ж.

Форго
„И даље си сила од човека.
У глави и даље одзвања
како пуцаш од смеха.”
Каже графит на муралу.
Беше млад.
И духовит.
И храбар.
То је оно што сваки живот треба да краси како би постао вечан.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Кристијан Сабо,
гимназијалац:
– Овог викенда ћу у
чити, јер сам био
болестан претходне
две недеље. Можда
ћу успети и да изађем
с друштвом.

Душан
Гавриловић,
гимназијалац:
– Највероватније
ћу увече бити
у граду, а током
дана ћу морати
да учим.

Елена Грујин,
гимназијалка:
– Овог викенда
ћу учити и покушаћу
да се наспавам
и одморим.
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