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Село
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ХУМАНОСТ ПОРОДИЦЕ АШАНИН ИЗ ОМОЉИЦЕ

СПАСЛИ ТРИ ЖИВОТА
Тешко оболели младићи добили
органе преминулог 45-годишњака
Брат Горан: „Хтели смо да он и даље
на неки начин настави да живи”
Иако се крајем прошле године судбина сурово поиграла породицом Ашанин из Омољице и њене
чланове заувек одвојила од Зорана, оца троје деце,
који је умро 1. јануара ове године, након што му је
29. децембра позлило на кошаркашкој утакмици
између „Црвене звезде” и ЦСКА, они су нашли
снаге да се издигну изнад бола и трагедије која их
је снашла и учинили су ретко виђен хумани гест.
На питање лекара да ли би дозволили да се Зоранови органи пресаде, одговорили су потврдно и тако омогућили да се продуже животи тројици тешко болесних младића.
Такав потресан гест није остао без одјека, па им
се Кошаркашки клуб „Црвена звезда”, који је покојни Зоран, поред своје деце и породице, волео
највише на свету, одужио на најлепши могући начин. Тај клуб је на недавној утакмици коју је играо
с „Панатенаикосом” угостио Зорановог деветогодишњег сина Милоша, његову сестру близнакињу,
њихову старију сестру и Зорановог брата Горана.
Они су имали прилику да се сретну с Душаном
Смиљкићем (23), тешко болесним младићем који
је остао у животу само захваљујући томе што су му
лекари пресадили Зоранову јетру.
Игром случаја, и он је био у хали „Пионир” на
утакмици „Звезде” са ЦСКА и није ни слутио да ће
га судбина заувек спојити са Зораном и породицом Ашанин. Иако се сада опоравља од трансплантације којој је био подвргнут, изјавио је да
им је неизмерно захвалан и да до краја живота неће заборавити њихов племенити гест. Рекао је и да
му је драго што је имао прилику да се види са Зорановом породицом и да ће, док је жив, бити њихов дужник.

Потресан сусрет: син Зорана Ашанина
и младић којем је пресађена јетра
Трагедија која је заувек однела Зорана Ашанина
тешко је погодила његову супругу Јулијану. Она је
изјавила да је њен бол и бол њених укућана био
још већи због тога што је њен супруг три дана лежао без свести прикопчан на апарате у Ургентном
центру.
– Један по један центар у мозгу су му отказивали и било му је све горе. Међутим, ја сам се и поред тога надала да може доћи до неког преокрета
и да се догоди чудо. Осетила сам жељу да га видим
у болничком кревету и то ми је испуњено. Међу-

тим, кад сам га видела, било ми је јасно да од њега нема више ништа, да је све готово и да више не
треба да верујем у чудо. Трећег дана, 1. јануара,
све се завршило када нам је зазвонио телефон. Позвала нас је једна докторка из Београда и питала
може ли добити нашу дозволу да се Зоранови органи донирају момку с којим су се Зоранов син,
ћерка и мој девер срели на „Звездиној” утакмици,
као и једном младићу из Долова и једном Београђанину. Дали смо сагласност и то је убрзо после
тога и учињено. Да ли сам зажалила због тога? Не,
ниједног момента и никада нећу. Ја имам троје деце и надам се да ником од њих никада неће требати да се трансплантира орган. Међутим, ако би не
дај боже било потребе за тим, надала бих се да ће
неко помоћи – изјавила је Јулијана за „Панчевац”.
Горан Ашанин, брат покојног Зорана, рекао је да
су одлуку о трансплантацији органа после разговора донели сви укућани у жељи да спасу оне којима
је била потребна помоћ.
Он је нагласио да је до сада поводом тог геста
добио више позива за гостовања у емисијима на
РТС-у, „Пинку” и у „Београдској хроници”, али да
их је одбио.
– Не желим да се медијски експонирам поводом
тога што смо урадили и да то испадне као наше рекламирање. Одлуку да дозволимо лекарима да узму
Зоранове органе донели смо чистог срца и без икаквог интереса. Једина жеља нам је била да помогнемо и продужимо животе онима којима је помоћ била потребна и да спасемо троје младих људи који су
живели изузетно тешко због болести. Да је Зоран
имао прилику да одлучује и да је могао да се консултује с нама, сигурно би исто поступио. Нама је
важно да он на неки начин и даље живи, иако физички више није с нама. Хтео бих да кажем и да
осећам потребу да још једном захвалим Кошаркашком клубу „Звезда”, зато што нам је омогућио да
видимо младића који је добио Зоранову јетру и његовог оца, који је испао максимално фер, јер нам је
понудио сваку могућу помоћ – изјавио је Горан.
М. Глигорић

Хроника
Проневерила 20
милиона динара
» страна 12

Фото-репортаже
И стари и млади
поштују великог
просветитеља

» страна 29
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Пејстов пејст
Не ризикујемо да ћемо се поновити, већ се свесно понављамо: крајем
сваког јануара реторички се питамо да ли је цркви место у школама, односно школама у цркви. Морамо то да чинимо јер су овдашњи одрасли
„ђаци” више него лењи, а матори Латини одавно рекоше: Repetition mater studiorum est, или „Понављање је мајка знања”. Шта ћемо, имамо посла с понављачима. Маторим.
Повод за ову причу су, наравно, светосавске прославе у панчевачким
образовним установа. Школска слава...
Некако смо преживели чињеницу да је нова мода богобојажљивости
узела маха и стога смо престали да пишемо о (бе)смислу обележавања
православних слава јавних предузећа, у којима раде и атеисти и Јевреји
и католици... Јер ствар се понавља из месеца у месец и из године у годину. Тако се један леп, кућни, угодни и интимни обичај, тиха прослава на
коју се позивају најближи рођаци и најбољи пријатељи (по жељи и свештенство), претворио у своју супротност – буку, сударање по ходницима
с непознатим особама, неумесност и лакрдију.
Али себи не дозвољавамо да се успавамо и прећуткујемо да деца, наша деца, доживљавају индоктринацију. („У идеолошко-политичком смислу: настојање неког покрета да помоћу расположивих средстава, не бирајући их и не држећи се научне истине, наметне искривљена схватања,
веровања и начине понашања широким слојевима народа, нарочито
младим људима”, каже једна од дефиниција тог, за нашу феноменолошку распру сасвим одговарајућег термина.)
Како се другачије може описати организовани славски одлазак деце
основношколског узраста у православну цркву!?
Идемо у контру: хајде да видимо где су текстописци закона што се баве
образовањем погодили у мету, урадили колосално добру ствар – одлично су смислили да родитељи уместо њихове деце већ на почетку школовања, с могућношћу промене мишљења, изаберу да ли њихови наследници треба да иду на часове грађанског васпитања или веронауке. Камо
среће да је остало на томе.
Кључне речи у претходном пасусу јесу „родитељи”, „промена мишљења” и „избор”: грађанско друштво подразумева, постулат му је, могућност избора у сваком смислу и тренутку. Притом, у име малолетних, на
почетку, бирају пунолетни најближи сродници или они на које су клинци упућени – наставници и професори.
Тако се деца уче да се опредељују за то да ли ће лизати сладолед када
кашљу, заобилазити домаће задатке или не, обући танку јакну и изаћи на
снег, прескочити неко слово приликом учења азбуке и да ли ће гледати
цртаће у поноћ или ће у то време бити у дубоком сну. Одрасли, логично
је, сносе сву одговорност и за „дечје”, али и за своје одлуке, као што је на
крају, или на почетку, она о томе коју ћеш политичку опцију подржавати, тј. да ли ћеш бирати уопште и на тај начин утицати на сопствени живот. „Човек је по природи политичка животиња”, казао је још ономад
Аристотел.
У грађанском друштву реч с посебном специфичном тежином јесте
„избор”. И у случају организованог одласка деце у православне храмове
фигурира та реч, али само на симболичкој равни; да, предвиђено је да
неки родитељ може да каже детету да не оде с другарима у цркву, али и
не, нико то неће учинити, јер није педагошки забранити малишану да
време проводи са својим вршњацима, такав став би могао само да збуни
наследнике.
У Уставу Србије је експлицитно наведено да је ова држава секуларна,
или, у преводу, да је раздвојена од вера, свих вера, тј. да је грађанска.
Здрав разум говори да грађанско друштво не пристаје на то да мало живимо у Шведској, мало у Северној Кореји. И, да употребимо политикантску терминологију: ко преузима одговорност за стварање истомишљеника у копи-пејст маниру?
Погубно је то...
И зато – ваљало је исте ове прошлогодишње мисли пејстирати.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Победник је
Виктор
И захуктава се луда трка председничка. Сулуда, рекло би се... Али није
то (су)лудило од јуче, нити од прекјуче... Траје још од зачетка постмодерне преисторије српског вишестраначја.
Заправо, од ономад када је рахметли Слоба од Газиместана супарнике
потукао до ногу и табана са шездесет
и кусур одсто (премда се доцније с
нареченим гадно раскусуравасмо). А

ривали му били све нека нејач; не
рачунајући, донекле, „раног” Вука с
три упадљиво разуларена прстића,
затим елегантног (про)Југословена
Ивана Ђурића и тек нарастајућу горопад – војводу Воју, тад харамбаше
нечег што се звало Српски четнички
покрет. Тада покрет, а много лета
касније – коперникански заокрет,
јер сви знамо шта се све из тога изнедрило...
Но вратимо се тим препотопским
премијерним председничким изборима. И то из ове визуре – за наук и
наравоученије.
Елем, ако их је (те изборе) нешто
обележило, то никако није ни Ђурићева лепота, ни вучја брада, ни војводска трбушина, па чак ни Слобина
ћубица. Ма, нико други до – Виктор
Шећероски.
А ко то беше?! За оне који тада нису били рођени или оне друге што
им пресушила меморија, тај чика
брка се међу преосталих тридесетак
тотално непознатих кандидата (за то
им је било довољно цигло сто потписа?!) прославио дотад невиђеним
шоуом (неком врстом претече данашњих опскурних ријалитија), када је
својим бунцањем о некаквим „метлама & четкама” разгаљивао народне масе. „Масе”, које још увек ни наслутити нису могле шта им се иза
тих кулиса спрема.
Е, то једва писмено, али симпатично лупетало касније је пунило претаблоидне новине и разне „безвезевизи-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

је”, с једним, очито перфидним циљем – како би послужило за спрдњу.
Која нас је потом прескупо коштала.
С једне, бенигне стране, „исхлапели” Шећерко искористио је својих
пет минута славе. И то је у реду – дати сваком смртнику шансу. Међутим, с друге, невидљивије, реч је о
нечем потмулом, али суштински веома малигном – заслепљивању народа потпуним идиотизмом.
О чему се, у ствари, радило? Реч је
о тричавих пола сата које је државна
телевизија (касније „славом овенчана” „ТВ Бастиља”) „великодушно”
понудила кандидатима. И сви су то
право искористили, изузев једног,
који се још „великодушније” захвалио на термину и вратио га вољеном
му народу, од силне скромности не
желећи да се „промовише”...
Очигледно, цела поента била је у
обесмишљавању врховне демократске тековине – избора. Комбинација
великодушног натчовека и мноштва
полудебиластих назовиривала била је
саставни део те паклене умотворине.
А добро знамо на шта је све изашло...
Историја се, канда, понавља, па ће
на пролеће неки од анонимуса, можда, опет украсти парче славе, док
ће они други – фејкови, улизице и
чанколисци, за шаку ситносопственичког интереса глуматати спарингпартнере.
И до краја обесмислити ионако
давно изанђалу причу...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• „Магнум кримен”, је л’ то беше марка пиштоља?
• Математички речено, скупштинске седнице су празни скупови!
• Воз мора да стигне на одредиште. Чека га Ана Карењина!
• Како да не знам за Бога. Ми смо пријатељи на „Фејсу”.
• Наша сива свакодневица је црна.
• Потезање конопца је права дисциплина за Србе, јер ту свако
вуче на своју страну!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ускликнимо с љубављу...
У петак, 27. јануара, у Културном центру
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАША РАДНИЧКА КЛАСА ЈЕ УМОРНА ОД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ.
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БИОСКОПСКЕ САЛЕ ПОНОВО ПУНЕ

„ПРОСТОР Б” ПОНОВО НАГРАЂУЈЕ „ДЕСЕТКЕ”

ВРАТИЛА СЕ ЗОНЕ

На поклон фризура
за паметне главе

Нови Радивојевићев
филм магнет
за гледаоце
Снимано на седам
локација у исто
толико различитих
градова и у Београду
Екипа филма „Врати се, Зоне”
поклонила се панчевачкој публици након про јек ци ја у
препуној дворани Културног
центра, које су одржане у понедељак, 30. јануара.
За само неколико дана наставак приче о Зони Замфировој изазвао је велико интересовање љубитеља домаћег
филма. Мирослав Митић, сценариста и продуцент, открио
је да је филм до тренутка нашег разговора погледало
53.000 гледалаца само у нашој
земљи. То је исти резултат као
и код прве „Зоне”, чак и мало
бољи, а очекује се да ће филм
и надмашити први део.
– Поређења ради, у свим биоскопима где су се приказивали
„Зона” и „Ла-ла ленд”, који има
четрнаест номинација за „Оскара”, наш филм има три пута већу гледаност – истиче Митић.
Идеја продуцента Митића и
редитеља Југа Радивојевића о
наставку јавила се још давне
2003. године, када су славили
милионитог гледаоца.
– Желели смо да цео филм
реализујемо у „Зоне граду”. Пошто у Србији не постоји јединствен локалитет у коме можемо

Филм је већ погледало преко 53.000 гледалаца
да сликамо једну чаршију, хтели смо да направимо градић на
Власинском језеру, који би развио и туристички потенцијал југа Србије, и да у њему снимимо
филм. Међутим, идеја је била
захтевнија него што смо мислили. Летос смо донели одлуку да
одаберемо локалитете у нашој
земљи – нашли смо седам локација у исто толико различитих
градова и Београд, где смо снимили део када Зона долази код
сестре. Успели смо да дочарамо
епоху – објашњава Митић.
Главне улоге тумаче Бранкица Себастијановић и Милан

Васић, а готово потпуно нову
глумачку поставу од шездесетак глумаца и 400 статиста, у
којој су и Никола Ристановски,
Југослава Драшковић, Љиљана
Стјепановић, Љиљана Драгутиновић, Милан Лане Гутовић,
Тања Бошковић, Нела Михајловић и Горица Поповић, публика је сјајно прихватила.
– Пошто неки од глумаца из
првог дела, нажалост, више
нису међу нама, донели смо
одлуку да променимо комплетну глумачку екипу. Чврсто сам веровао у причу коју
смо написали Ивана и ја. Југ

Радивојевић је, као редитељ,
преузео ту одговорност да направи кастинг и одрадио је
феноменалан посао... – прича
Мирослав Митић.
Ова прича о двоје младих
људи који успевају у својим
намерама и реализацији својих и материјалних и емотивних циљева премијеру је имала 24. јануара у Центру „Сава”. Занимљиво је то да се од
самог почетка филм приказује упоредо и у иностранству –
Немачкој, Аустрији, Енглеској...
М. Манић

НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

Одрасли пуше и децу гуше
Слоган кампање поводом обележавања 31. јануара, Националног дана без дуванског дима, гласи „Одрасли пуше и мене гуше”, а овогодишње активности усмерене су не само на
то да јавност још једном буде
упозорена на штетне ефекте
излагања дуванском диму већ и
на чињеницу колико се пушење
штетно одражава на здравље
пасивних пушача, међу којима
је највише деце и младих.
Панчевачки Дом здравља
обележио је овај дан акцијом у
оквиру које је др Дарко Матић, лекар у Саветовалишту за
одвикавање од пушења, у
Електротехничкој школи „Никола Тесла” одржао предавања намењена ученицима четири одељења других разреда.
Чињеница је да је невољна изложеност младих дуванском
диму данас изузетно велика

(97,4%), и то првенствено због
тога што највећи број њих живи у породицама с пушачима.
Употреба дувана повезана је
са близу шест милиона смртних случајева широм света. То
је и један од водећих фактора
ризика за развој хроничних
незаразних болести – од малигних, преко кардиоваскуларних и цереброваскуларних, па до болести дисајних

путева и шећерне болести.
Учесталост пушења у Србији
је изнад европског просека и у
2013. години износила је
34,7% у популацији старијој
од петнаест година. Глобално
истраживање употребе дувана
код младих у Србији из 2013.
године показало је да бар један од десет ученика (13%)
конзумира цигарете, њих
63,4% изложено је дуванском
диму у својим домовима, а
њих 60,9% у затвореним просторима.
Студије су показале да закони
којима се забрањује пушење у
затвореним просторима, као
што су барови и ресторани, могу
побољшати здравље запослених
у тим просторима и здравље опште популације. Актуелним Законом о заштити становништва
од изложености дуванском диму пушење је у Србији забрање-

но на радним и јавним местима.
Прошле године је припремљен
и нацрт измене тог закона, којом би се у потпуности забранило пушење у угоститељским
објектима. Тај предлог, међутим, још увек није ушао у скупштинску процедуру.
С друге стране, искуство показује да се чак ни закон који је
тренутно на снази не примењује до краја. У прилог томе говори и истраживање панчевачког
Завода за јавно здравље, спроведено прошле године у Јужнобанатском округу, где је 15%
испитаника изјавило да је изложено дуванском диму на послу, а њих 47% на местима где
излазе. Уз то, чак 59,1% анкетираних сматра да се ни Закон
о забрани продаје дуванских
производа малолетницима не
примењује у потпуности.
Д. К.

ПОЧЕЛА ДЕВЕТНАЕСТА „ДОЛОВАЧКА ВИНАРИЈАДА”

Хладни дани у знаку вина
Деветнаеста „Доловачка винаријада” почела је прошлог
викенда на пијачном тргу у
Долову промоцијом, дегустацијом и продајом производа
од грожђа. До средине фебруара, до када манифестација
траје, пре свега Долово, али и
нека околна места, биће у знаку вина и доброг расположења.
И иза овогодишње манифе ста ци је сто ји Удру же ње
винара и виноградара „Свети
Трифун”, уз помоћ већих и
ма њих спон зо ра. На кон
уводног јануарског окупљања
програм се наставља у уторак, 7. фебруара, од 18 сати,
у доловачком Дому културе,
јер су за тада заказана предавања из области виноградарства. Дан касније, 8. фебруара, у божанском нектару моћи ће да уживају Панчевци, и
то од 11 до 17 сати, на углу
ули ца Вој во де Ра до ми ра

Путника и Војводе Живојина
Мишића.
„Доловачка винаријада” има
и такмичарски карактер, па сви

они који желе да се надмећу и
провере квалитет свог вина, могу предати узорке у просторијама Месне заједнице у петак, 10.

фебруара, у поподневним часовима, као и у суботу, 11. фебруара, од 9 до 15 сати. У исто време пригодним отварањем почеће и сама манифестација, потом ће на програму бити такмичење у брзом испијању шприцера и бесплатна подела садница
винове лозе, а за 12 сати планиран је обилазак винског подрума у кући Ђорђа Стајића.
Истог дана, од 19 часова,
уследиће оцењивање и проглашење победника у доловачком Дому културе, уз фолклораше и тамбураше.
На сам дан Светог Трифуна,
14. фебруара, винари ће симболично орезати виноград
удружења и биће отворена изложба слика у школи, где ће, уз
резање славског колача и уручење награда победницима,
бити приређено завршно вече
овогодишње „Винаријаде”.
Ј. Ф.

Фризерски студио „Простор Б” наставља лепу акцију „Фризура за десетку”,
која је почетком прошле
године, када је први пут организована, наишла на
одушевљење не само оних
којима је била намењена
већ и медија и шире јавности.
Тада је тим „Простора Б”,
с Бранком Путићем на челу, одлучио да се свим студентима који у салон донесу индекс са уписаном десетком из бар једног предмета из текуће или прошле
године, за њихов труд и рад,
одужи тако што ће им поклонити фризуру. Путић је
желео да на тај начин промовише позитивне вредности – рад, труд, залагање,
амбициозност, вољу, мотивисаност... И у томе је заиста успео. Велики број дивних младих људи с поносом
је показивао своје индексе у
„Простору Б”, у салону су се
причале неке лепе приче,

склапала се пријатељства и
блистали осмеси. А тако то
обично и бива кад кренете с
добрим намерама – тада се
чак и зрнце доброте закотрља и претвори у лавину позитивне енергије. На крају
је за ову акцију сазнала читава Србија. Надамо се да је
овакав гест инспирисао бар
још неког да учини нешто
слично.
У „Простору Б” од понедељка, 30. јануара, па све до
1. марта поново ће се десетке награђивати фризуром.
Добродошли су и студенти
који су прошле године већ
учествовали у акцији, а тим
овог студија радује се и неким новим паметним главама. Стога спакујте индекс
у џеп и прошетајте до „Простора Б” по свој заслужени
поклон. Салон се налази у
Улици цара Лазара 3, а додатне информације могу се
добити путем телефона
013/344-067 и 063/70-50777.
Д. К.

ИЗЛОЖБА О СТРАДАЊИМА МАЂАРА

Сећање на невине жртве
Изложбу под називом „Мађари у логорима Совјетског
Савеза 1944–1956” у Градској библиотеци Панчево
отворио је 30. јануара амбасадор Мађарске у Србији
Атила Пинтер. Он је рекао
да је она посвећена сећању
на Мађаре заточенике у совјетском Гулагу (Главна
управа за поправно-радне
логоре и колоније који су
служили за репресију над
политичким неистомишљеницима и противницима и
притварање ратних заробљеника – прим. аут.). Они су
постали жртве једног болесног ума који је мислио да
на темељима ропског рада
изгради режим који већ по
својој суштини не може да

снага унутрашњих послова
Совјетског Савеза.
– Њихов број може бити
између седамсто и осамсто
педесет хиљада, што значи
да је тиме био погођен сваки
десети мађарски држављанин. А ако узмете у обзир да
су одводили у логоре претежно мушкарце који су издржавали породице, с правом
можемо тврдити да је судбина већине становништва била погођена због тих околности – рекао је Пинтер и додао да се само нешто више
од половине њих вратило кућама.
О томе шта су преживели,
нису говорили десетинама
година, јер истина о механизму тог система није била по

функционише. Циљ поставке је да се негује сећање на
жртве и да се прикаже права,
коректна слика о једном од
најмрачнијих периода мађарске историје.
За време и по завршетку
Другог светског рата стотине хиљада мађарских држављана – војника и грађана –
одведене су у логоре као заробљеници војних снага и

вољи тадашњег мађарског
политичког руководства, које је величало тај режим.
– Обавеза је да говоримо о
томе шта је више стотина
хиљада Мађара преживело,
да негујемо успомене на жртве из прошлости – закључио је мађарски амбасадор.
Изложена документарна
грађа може се видети до 15.
фебруара.
М. М.

ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Резултати конкурса
на огласној табли
Повереништво за избеглице Градске управе Панчево
обавештава избегла лица да
је 25. јануара на огласној
табли у Градском услужном
центру објављена Одлука о
избору корисника за програм доделе осам стамбених јединица у Глогоњу.

Реч је о спровођењу програма Регионалног стамбеног збрињавања, а све додатне информације избеглице могу добити на број
телефона Повереништва
013/308-818, радним данима од 8 до 15 сати.
М. Д.
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НАРОДНИ ПОСЛАНИК МАРИНИКА ТЕПИЋ

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Разилажење с ЛСВ-ом

СВИ ПРОГРАМИ ДА ПРЕПОЗНАЈУ
ПОТРЕБЕ ЖЕНА

Мариника Тепић, народни
посланик Лиге социјалдемократа Војводине, напустила
је ту партију због неслагања
с предлогом Председништва
странке да се Ненад Чанак
кандидује за председника
Србије.
Тепићева је у уторак, 31. јануара, за наш лист изјавила:
– Због неслагања с предлогом и расправом већег
броја чланова Председништва ЛСВ-а, па и самог Чанка, да он буде председнички
кандидат, јасно сам изразила негодовање. Сматрам да
је сваки глас против Саше

Одржан дводневни
семинар

Јанковића, заправо глас
против Србије, намењен
кандидату власти. С обзиром на то да сам била у драстичној мањини, наши путеви се разилазе.

ГРАЂАНСКА АКЦИЈА ПАНЧЕВО

Сећање на Алексића
и жртве Холокауста

Грађанска акција Панчево
је у петак, 27. јануара, подсетила јавност на херојско
дело Срђана Алексића, младог Требињца којег су пре 24
године насмрт пребила четворица припадника Војске
Републике Српске, само зато што је током рата у Босни
и Херцеговини покушао да
одбрани свог суграђанина
друге националности. Уједно је обележен и Међународни дан сећања на жртве
Холокауста.
Чланови овог удружења
грађана су положили цвеће
на спомен-плочу посвећену
Срђану Алексићу, у пролазу

код Градске управе, који и
носи његово име.
Љиљана Спасић, извршна
директорка ГАП-а, том приликом је изјавила:
– Наше окупљање је доказ
да и након 24 године памтимо
херојско дело Срђана Алексића, а уједно је и прилика да
поводом Међународног дана
сећања на жртве Холокауста
одамо почаст милионима недужних Јевреја и припадницима других мањина који су
убијани на незамисливо бруталне и варварске начине. Сећање на страдале не сме никада да престане, како би се
спречило понављање злочина.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Грађани плаћају
прелетаче

Савет за родну равноправност
Скупштине града је, у складу
са Акционим планом Града
Панчева за унапређење положаја жена и остваривање родне равноправности и годишњим планом рада Савета,
организовао семинар о увођењу родне перспективе и родно
одговорном буџетирању за
чланице Женске одборничке
мреже, запослене у Градској
управи, чланице Савета, представнице удружења жена и
припаднице политичких партија.
Циљ предавања је да се унапреде знања и разумевање
процеса родно одговорног буџетирања и улоге различитих
актера. Семинар је одржан у
Градској управи у понедељак и
уторак, 30. и 31. јануара, а реализован је у сарадњи с Кућом
родних знања и политика.
Према речима Милице Тодоровић, председнице Савета
за родну равноправност, потребно је да се упознају родна
категорија и родна политика,
како би дошло до промена у
локалној средини.
– Родне политике креирају
родни буџет, који је предвиђен
законском обавезом до 2020.
године. Дакле, неопходно је да
сви програми, планови и активности препознају потребе жена
– изјавила је Тодоровићева.
Она је истакла да је Панчево
један од првих градова у Србији
који су започели овакву обуку, и

то са идејом да се уочи све оно
што би требало да припреми
буџет за 2018. годину, како би
он заиста био родни.
Одговарајући на новинарско питање шта грађанке могу
да очекују и на који начин ће
се у пракси применити све оно
о чему су говориле на семинару, она је казала:
– На пример, у насељу Содара, у близини вртића и пија це, гра ђанке ће мо ћи да
очекују јаче осветљење и асфалтиране стазе на којима им
неће бити тешко да гурају колица и ходају.
Тодоровићева је нагласила
како они који креирају буџет
Града, морају да размишљају о

потребама жена, које јесу донекле другачије, и да надлежни у складу с тим морају да
распоређују средства.
Том приликом је Биљана
Малетин, консултанткиња за
увођење родне перспективе,
истакла да се у Србији веома
поједностављено мисли о родној равноправности, јер грађани не разумеју тај термин и у
већини случајева мисле да се
он односи само на положај
жена.
– То је донекле и тачно, јер
жене у нашој држави живе теже од мушкараца. Ипак, суштина је да термин подразумева и једне и друге, а циљ је
да заједно променимо многе

ствари – саопштила је Биљана
Малетин, додавши како жене
на тржишту рада трпе већу
дискриминацију.
Говорећи о родном буџетирању, она је истакла да је заправо циљ да се приликом доношења свих скупштинских
одлука разматрају потребе и
жена и мушкараца.
На крају семинара испланиран је договор о даљој сарадњи
и корацима у уродњавању изабраних буџетских програма
током 2017. године, како би се
за буџет за 2018. годину
припремиo родно одговорни
буџетски програм кojим би се
испуниле и обавезе из Закона
о буџетском систему.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Министарство остало без повратне информације
Чланови удружења грађана
„Месна заједница Младост”
саопштили су на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 31. јануара, да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одговорило на посланичко питање Маринике Тепић које се односило на измену идејног пројекта и плана детаљне регулације за железничку пругу која
до станице Панчево–Варош
стиже кроз стару Мису.
У одговору се наводи како је
почетком 2016. године одржан састанак представника
министарства и Града Панчева на коме је локална власт
изразила вољу да финансира
израду дела нове техничке и

урбанистичке документације,
као и спремност да контактира с потенцијалним партнерима зарад финансирања потребне документације. Написано је и да министарство није добило повратну информацију и да уколико Панчево

сматра да је потребно изменити поменуту документацију,
треба да обезбеди „изворе финансирања набавке услуга за
израду нове техничке и урбанистичке документације дела
обилазне пруге на подручју
источног дела града Панчева”.

Тим поводом су чланови поменутог удружења одржали састанак с Тиграном Кишем, председником Скупштине града, и Александром Стевановићем, чланом
Градског већа задуженим за
стамбено-комуналне послове и
саобраћај. Према речима Сотира Ђоровића, на разговор је био
позван и градоначелник Саша
Павлов, али он се није појавио.
Денко Тончев, такође припадник удружења и одборник
ЛСВ-а у локалном парламенту, истакао је да градска власт
већ годину дана ништа није
урадила у погледу промене
планова, додавши да је на исту
тему постављао одборничка
питања, али да никада није добио одговор.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Приступила „Нова Србија”
Горан Медаковић, члан Српског покрета Двери, навео је
да ће се од 1. фебруара примењивати нове, више цене за
паркирање и подсетио јавност на смањење плата и
пензија, накнаде за одводњавање, повећање пореза на
имовину, намет од 2.500 динара при регистрацији возила, повећање цена путарина
и скок цене горива. Он је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 31. јануара, истакао како сва та поскупљења служе за плаћање
што више страначких прелетача.
– Двери су огорчене сазнањем да грађани Панчева издржавају Зорана Ашанина.

Према подацима које је изнела локална телевизија, он је у
ЈКП-у „Грејање” на функцији
директора потрошио три милиона динара у теретани, а
затим у хотелу „Палисад” на
Златибору 1.700.000 динара.
Након свега му је исплаћена
и отпремнина у износу од
460.000 динара. Све време је
предузеће које је водио пословало с губитком. Сада је
поново на рачун грађана награђен местом саветника у
ЈКП-у „Хигијена” – изјавио је
Медаковић.
Он је додао и како Двери
захтевају од Градског одбора
СНС-а да своје функционере
плаћа од прилога својих чланова, а не новцем грађана.

Општински и градски одбори
„Нове Србије” с територије јужног Баната приступили су
Српској напредној странци
због неслагања с врхом партије, то јест с политиком коју води Велимир Илић.
На конференцији за новинаре одржаној у четвртак, 26.
јануара, Миодраг Радојковић,
доскорашњи председник ГО
„Нове Србије”, истакао је да
Илић наставља изношење оптужби на рачун коалиције с
напредњацима, заборављајући
да их је 2012. године сарадња
са СНС-ом заправо спасла нестанка с политичке сцене.
– Најбољи пример је ГО
„Нове Србије” у Панчеву, који
је био готово потпуно нестао.
Захваљујући томе што нам је
владајућа странка пружила руку, имали смо два одборника у
локалном парламенту и мене

као члана Градског већа задуженог за образовање. То је била изузетна сарадња без притисака и уцењивања – рекао је
Радојковић.
Саопштио је и како је члановима странке највише засметало то што Илић на прво
место ставља ситносопстве-

ничке интересе и остварење
личних амбиција, што не иде
у корист самој партији.
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, том
приликом је навео како је владајућа партија још јача због
приступања некадашњих чланова „Нове Србије”.

– Свакодневно се велики
број грађана Србије учлањује у
велики тим Српске напредне
странке, поштујући политику
Александра Вучића, то јест политику мира, стабилности, изградње здравог и напредног
система, економског и привредног напретка државе – казао је Сушец.
Он је истакао да СНС поштује коалиционе странке и да такав споразум првенствено значи одговорност према држави
и народу. Додао је и да уколико
неко од партнера то не прихвата, не мора да буде део великог
тима владајуће партије.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАЈИНСКИ КОНКУРСИ

ГРАД ОЧЕКУЈЕ НОВАЦ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ
Пројекти за потамишки
колектор и приступну
саобраћајницу
Укупна вредност радова
око 370 милиона динара
За највећу капиталну инвестицију у
овој години – изградњу потамишког
колектора од „Луке Дунав” до северне индустријске зоне, као и за изградњу треће деонице саобраћајнице
у будућој индустријској зони Улице
7. нова и дела пута за Црепају, Град
Панчево ће тражити новац од републичких и покрајинских органа, након што су они расписали конкурсе –
одлучили су чланови Градског већа
на седници одржаној 27. јануара.
Министарства привреде Србије
спроводи „Програм подршке развоју
пословне инфраструктуре у 2017. години” и издваја новац за суфинансирање радова на инфраструктурном
опремање пословних зона. С обзиром
на то да је стратешки приоритет Панчева у овој години да се северна пословна зона опреми (што је уједно и
највећа капитална инвестиција), Град
ће конкурисати за средства за изград-

њу потамишког колектора. Прва фаза
ових радова процењена је на непуних
300 милиона динара с ПДВ-ом, а код
надлежног министарства Град конкурише за 60 одсто без ПДВ-а односно за
139,9 милиона динара. Уколико тај

износ буде одобрен, а челници Града
се надају да хоће јер је прошле године
исто министарство већ финансирало
израду техничке документације за
овај пројекат, обавеза наше локалне
самоуправе биће да учествује са исто

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Удружени ка пројектима
На првој седници Скупштине Регионалне развојне агенције „Јужни Банат”,
која је одржана 30. јануара у Панчеву,
за председника Скупштине агенције
именован је Саша Павлов, градоначелник Панчева, а за директора Игор Кнежевић, официр из Београда.
У оснивању ове агенције учествовале су све локалне самоуправе с територије јужног Баната – два града и
шест општина, као и два приватна
предузећа: „Финнет” из Панчева и
„Хајтим” из Вршца.
Уговор о годишњој чланарини који
су оснивачи том приликом потписали прописује финансијске обавезе за
све њих понаособ. Чланарина за Панчево за ову годину је 23,9 милиона
динара и новац је обезбеђен из градског буџета. За остале чланове висина годишње чланарине израчуната је
на основу буџета сваке локалне самоуправе и плаћаће се квартално, а укупан износ је чак 60 милиона динара.
– Није мало, али ми смо сигурни,
зато смо се и окупили, да ће ова чланарина имати позитивне ефекте на
све нас. На овакав начин можемо да
конкуришемо за много већа средства
и стичемо услов да сви заједно конкуришемо – рекао је Саша Павлов,
председник Скупштине „Јужног Баната”.

вљања није открио детаље из своје
радне биографије. Рекао је да је официр и да је имао радно искуство у јавном и приватном сектору, да је радио
у сфери грађевинарства, као и с новим технологијама, али и да има искуство на руководећим функцијама.
Оно што смо успели да сазнамо, јесте
да долази из Београда, да је током
2015. и 2016. године био директор
ЈП-а „Хиподром Београд”, а да је тренутно председник Надзорног одбора
ЈКП-а „2. октобар” у Вршцу.
– Прво морамо да препознамо оно
што је најбитније за сваку локалну
самоуправу што се тиче инфраструктурног и привредног амбијента. Када
удружимо све те локалне стратегије,
добићемо једну општу регионалну
стратегију на којој би требало да радимо, а град Панчево, као највећи и
по броју становника и по приходној
страни, биће носилац... Желимо да
дамо своје ресурсе, да припремимо
инфраструктурне пројекте и да призовемо стране улагаче – изјавио је
Игор Кнежевић.
Директор „Финнета” Филип Перић
рекао је да ће и за привреднике бити
лакше ако регион има стратегију развоја, као и да ће захваљујући овој
агенцији инострани фондови бити
приближени и привредницима.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Новчана помоћ Болници
Два милиона динара биће на располагању Општој болници Панчево у
овој години за набавку медицинске
и друге опреме – одлучено је 27. јануара на седници Градског већа.
Овај новац из градског буџета биће намењен само за набавку опреме
неопходне за лечење оних пацијената у панчевачкој болници који су с
територије града.
Како се могло чути у образложењу
ове одлуке на седници, новац за
функционисање Болнице, попут других здравствених установа, стиже од
Републичког фонда за здравствено
осигурање, а на основу ове градске
одлуке опредељене су додатне финансије, које ће с рачуна Града, према приоритетним потребама, а на
основу образложеног захтева, Општа
болница повлачити сукцесивно.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ТРЕБА ЛИ ПОТПУНО ЗАБРАНИТИ ПУШЕЊЕ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА?

Толеранција мора постојати

С. ЖЕЉСКИ

Љ. ВЕЈИЋ

С обзиром на то да се Национални
дан без дуванског дима обележава
31. јануара, питали смо суграђане да
ли купују цигарете, какве су цене,
треба ли потпуно забранити пушење
на јавним местима и како смањити
број потрошача дувана.
Једна од главних активности биће
и побољшање односа с привредним
субјектима, нарочито са микро, малим и средњим предузећима, па ће
Агенција покушати да им приближи
подстицајне мере и конкурсе међународних фондова.
Оснивачи очекују да ће „Јужни Банат” добити акредитацију од Развојне агенције Србије и да ће радити на
прилагођавању привредног амбијента и ресурса за довођење страних инвеститора, па су и задаци за ову годину припрема развојних пројеката и
остваривање међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње.
Први директор Регионалне развојне агенције „Јужни Банат” је Игор
Кнежевић, који приликом предста-

Директор „Хајтима” из Вршца Дејан Танасијевић рекао је да је њихов
мотив за учешће у оснивању Регионалне развојне агенције тај што сматра да је за њих важно да раде у успешном окружењу, као и то што овакве
иницијативе повезују локалне самоуправе и приватни сектор.
Уговор о оснивању Агенције потписан је прошле недеље. Мандат
председника Скупштине је годину
дана, а директора четири године. Први следећи задатак Агенције биће да
брендира регион јужни Банат. Регионална развојна агенција „Јужни Банат” треба да почне да ради у фебруару, а седиште ће јој бити у Карађорђевој 4.
М. Д.

толико средстава (40 одсто вредности
радова без ПДВ-а, а то је 93,3 милиона, као и ПДВ на укупну вредност, што
је још око 46,6 милиона динара).
У опремање северне индустријске
зоне спада и изградња пута до ње, а

новац за те радове Панчево очекује
од Управе за капитална улагања
Војводине, која је расписала конкурс за суфинансирање пројеката у
области саобраћајне инфраструктуре. Уколико би новац добили, а траже око 35 милиона динара, била би
финансирана изградња треће деонице Улице 7. нова, као и дела пута
за Црепају у близини северне пословне зоне.
Укупна вредност ових радова је
69,3 милиона динара с ПДВ-ом, а ако
пројекат буде одобрен, учешће Града
ће износити 34,6 милиона динара.
Већници су усвојили и закључак
којим су овластили ЈП Дирекцију да
учествује у поступку реализације више инвестиција за Град.
Донета је и одлука да буде формиран Тим за ревизију плана капиталних инвестиција и инфраструктурног
опремања Панчева за период 2015–
2017. године. Тим броји девет чланова, а координатори су Александар
Стевановић, члан Градског већа за
стамбено-комуналне послове и саобраћај, и Предраг Живковић, заменик градоначелника. Рок за израду
измене овог плана је крај марта.
М. Димитрић

СНЕЖАНА ЖЕЉСКИ, менаџер:
– Јесам пушач, а цигарете су код
нас много јефтиније него у другим
земљама и сматрам да треба да буду
скупље. То је свакако један од начина да се број пушача смањи. Едукација је неопходна, морамо знати колико је дуван нездрав, стога би од
предшколског узраста деци морало
да се говори о томе. Такође, у реду је
да се поделе објекти и места за пушаче и непушаче.
ЉУБИЦА ВЕЈИЋ, пензионерка:
– Ја не пушим, као ни моја породица. Мислим да би требало потпуно
забранити пушење на јавним местима, као и да се много више пажње

Д. СТЕФАНОВИЋ

С. Ђ. БОГОСАВЉЕВ Д. БОГОСАВЉЕВ

посвети едукацији, с циљем смањења
броја пушача. Сматрам да су цигарете већ много скупе и особе с ниским
примањима не могу да их приуште.

ран колико би то утицало на грађане.
Такође, мислим да су цигарете прескупе за наш стандард.

Л. НЕДЕЉКОВ

ЛАЗАР НЕДЕЉКОВ, физиотерапеут:
– Пушач сам и сматрам да су цене
цигарета изузетно високе, а биће још
више, то јест усагласиће их са европским, али не знамо да ли ће и наше
плате пратити те стандарде. Мислим
да толеранција мора постојати и
сматрам да не би требало свуда да
буде забрањено пушење. Што се едукације тиче, мислим да је потребна,
али да не може људе натерати да
оставе дуван.
ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ,
спортиста:
– Спортиста сам и не пушим. Мислим да је коректно то што у кафићима и ресторанима постоје делови
за пушаче и непушаче. Сматрам да је
неопходно да се ради на едукацији о
штетности дувана, али нисам сигу-

СВЕТЛАНА ЂУРИШИЋ БОГОСАВЉЕВ,
незапослена:
– Сматрам да је потребно да се
свуда, на свим јавним местима, забрани пушење. Раније сам пушила, а
онда сам постала алергична и на дим
цигарете. Цене морају бити што више да би људи макар због тога престали да купују дуван, а треба радити
и на едукацији.
ДРАГАН БОГОСАВЉЕВ, пензионер:
– Престао сам да пушим пре више
од годину дана, и то само због новца.
Иначе никад не бих престао, јер сматрам да су цигарете корисне за здравље. Уколико дође до забране пушења
на јавним местима, требало би протестовати. Дакле, треба да постоје одвојена места за пушаче, који не смеју да
буду дискриминисани на тај начин.
Анкетирала С. Првуљ
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У КАСАРНИ У КАЧАРЕВУ

РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ СКИДАЊА УСЕВА

Повишено зрачење

НИЈЕ БИЛО ЛИЦИТАЦИЈЕ,
ПA JE БИЛО УЗУРПАЦИЈЕ

Савесни становници Качарева пријавили су Месној заједници да су приметили
опасне материје. На простору војне касарне у Улици
ЈНА у том селу мештани су
крајем прошле недеље видели контејнере с радиоактивним материјалом.

Контејнери који су ту довезени и остављени били су
стари и у лошем стању, што
је и привукло пажњу мештана, али и појачало сумњу.
На званичној „Фејсбук”
страни Месне заједнице Ка-

чарево наводи се да су реаговали стручњаци Института за
нуклеарне науке „Винча”,
који су установили повишен
ниво зрачења и наложили забрану приласка поменутим
контејнерима, али и обавезно ограђивање тог простора.
Инспекција за заштиту
животне средине Панчева
упутила је захтев републичкој инспекцији да испита цео
случај. До закључења овог
броја није стигао одговор.
Војни комплекс „Качарево” Војсци Србије више није
потребан, па је већ неко време на продају. Републичка
дирекција за имовину расписала је оглас 25. новембра
2016.
Ова касарна остала је урезана у сећању Панчеваца 24.
марта 1999, када је првог дана НАТО бомбардовања била
гађана. Реч је о једном од
војних комплекса за које се
спекулише да има неексплодираних бомби.

РАШЧИШЋЕН ПЛАЦ

Срушена фабрика
обуће

Крајем прошле недеље срушена је зграда старе фабрике обуће на углу улица Стевана Шупљикца и Милке
Марковић.
Пре више година тај руинирани објекат дат је на коришћење
Министарству
правде, јер је било у плану да
се на том месту изгради нова
зграда, у којој би био Прекршајни суд Панчева. Због тога
је Скупштина града Панчева
2008. године донела одлуку о
преносу права коришћења

фабрике обуће на Министарство правде.
Последњих година у више
наврата на оронулу зграду
жалили су се становници Тесле, али и родитељи ђака који су поред тог објекта свакодневно пролазили.
Фабрика обуће је изграђена
1955. године, а постројење на
тој новој локацији, где су премештене машине, отворено је
1981. године. Фабрика је 2007.
отишла у стечај и убрзо је ликвидирана.

Близу 180 милиона
динара од усева
скинутих са
узурпираних
државних ораница
Без правног основа
обрађивано преко
8.000 хектара
Када је у августу прошле године
министар пољопривреде Бранислав Недимовић у Панчеву најавио да ће држава до краја године
утврдити ко су узурпатори пољопривредног земљишта у власништву државе и да ће према њима
бити предузете санкције, а да ће
с парцела за које се не зна ко их
неовлашћено користи бити скинути усеви, многи, па и узурпатори, били су сумњичави. Неопходно је било да се уведе ред у
тој области, јер се пре свега радило о великим финансијама за
буџете Републике, Покрајине и
локалне самоуправе.
А почетак проблема везује
се за поступак лицитације државне пољопривредне земље,
када су без лицитације многи
наставили да обрађују државне оранице. За агроекономску
2015/2016. годину у Панчеву
није ни спроведен поступак
јавног надметања за давање у
закуп земљишта у државној
својини.
Са чланицом Градског већа
задуженом за пољопривреду
Зорицом Репац, која је надгледала овај посао у Панчеву,
подвукли смо црту и анализирали спроведену акцију, која
је завршена крајем децембра.

Зорица Репац
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Панчева с којег је скинут усев износи
близу 9.000 хектара. Од тога је
у легалне токове, након спроведене акције, стављено нешто
преко 7.000 хектара, а укупно
је на основу вансудских поравнања и откупа пољопривредних производа наплаћено 179
милиона динара. Овај новац се
слио у панчевачку (40 одсто),
републичку и покрајинску касу (по 30 одсто).
– Послали смо јасну поруку.
Нико не може бити јачи од државе и такво безакоње и баха-

КУ КУ РУ ЗА УЗЕ ТО НАЈ ВИ ШЕ
Када говоримо о пољопривредном земљишту које су без
правног основа обрађивала за државу Н. Н. лица, за скидање усева с тих њива била је путем огласа ангажована
фирма „ПКБ Корпорација”. Највише је скинуто кукуруза, и
то са преко 5.200 хектара њива, односно преко 2.636.578
килограма кукуруза. На другом месту је сунцокрет, којег је
било на 1.540 хектара с приносом од 286.236 килограма,
репе је било засејано на 1.200 хектара, с приносом од
4.128.139 килограма, а соје, које је било на 950 хектара,
скинуто је 289.720 килограма.

тост, који су трајали дужи низ
година, неће бити више толерисани. Није било лако, имали
смо и проблема на терену, али
људи су схватили поруку. Нису
изостали ни финансијски резултати – рекла је Зорица Репац.
Почело вансудско поравнање
У акцији скидања усева са земљишта у државној својини
које се користило без правног
основа интервенисало се у сарадњи с републичким пољопривредним
инспектором.
Није било катастарске општине у којој инспектори нису
евидентирали узурпаторе. Први корак је био да Град понуди
тим пољопривредницима вансудско поравнање.
– Направили смо 216 вансудских поравнања, с препорученом просечном ценом, за површину од око 5.900 хектара, па је
уплаћено око 138 милиона динара. Препоручена просечна
цена закупа на територији Војводине износила је 191 евро по
хектару – рекла је Зорица Репац.
Закон о пољопривредном
земљишту прописује да ако
правно или физичко лице ко-

ристи бесправно земљиште,
дужно је да коришћење плати
троструким износом највише
просечне цене по хектару на
територији округа где се налази. Ако то не учини, Град може да скине усев. У том случају је просечна цена била 830
евра по хектару.
– У случајевима када смо
знали ко је узурпатор, понудили смо нова вансудска поравнања, али с троструком ценом
– подсећа Зорица Репац.
Трећи паралелни корак који
је рађен односи се на Н. Н. починиоце. Ту акцију је Панчево
започело тек крајем августа, јер
је било неопходно да у том случају Град набави механизацију
којом ће посао бити обављен.
– Имали смо срећу да се
„ПКБ Корпорација” јавила на
наш оглас. Многи су се и плашили да крену у овај посао.
Склопили смо уговоре и кренули заједно да скидамо сунцокрет, соју, кукуруз и шећерну репу са преко 880 хектара –
рекла је она.
Усеви ипак нису скинути са
свих узурпираних парцела,
попут пшенице, јечма..., а на
терену је било и случајева да
су узурпатори били бржи, па
су летину скидали и ноћу. Било је и оправданих и неоправданих примедби – каже наша
саговорница и додаје да су се
трудили да не направе грешку.
Лицитација пола посла
Зорица Репац сумира да је
превентива у ствари лицитација, па је добро што је у 2016.
години урађена лицитација
управо поменутог земљишта.
Први круг је био у августу, а
други кајем децембра. Остало
је око 600 хектара земљишта
које није издато, али је реч о
неквалитетном земљишту.
Благовремена лицитација је
једна од озбиљних мера против узурпатора, а неизлицитираних 600 хектара је на крају
много једноставније контролисати. Чланица Градског већа за пољопривреду закључује
да управо због тога што је готово сва државна земља издата у
2017. години не очекује акцију
већег интензитета против
узурпатора.

ГРАД ДОНЕО ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Како до нових радних места?
У овој години Град издвојио
26,7 милиона динара за
мере за запошљавање
Крајем прошле године
званичан број незапослених
у Панчеву 10.327
Предлог локалног акционог плана за
запошљавање Града Панчева за ову
годину усвојен је на седници Градског већа 27. јануара. Састављачи
овог документа су приликом његове
израде анализирали економску ситуацију града, стање на тржишту рада и
проблеме и приоритете политике запошљавања, са истим циљем као и
ранијих година – да се смањи незапосленост на територији Панчева.
За реализацију мера за запошљавање биће издвојено 26,7 милиона динара. А које су мере за запошљавање
предвиђене Локалним акционим
планом за ову годину?

Страну припремила

Марина
Димитрић

За организацију Сајма запошљавања Град ће одвојити 500.000 динара, а очекује се да ће сајам посетити више стотина незапослених. У
овом плану није наведена процена
тога колики број њих ће и доћи до
посла. За стручну праксу је издвојено пет милиона динара, а у плану је
да кроз ову меру око 20 лица буде
оспособљено за самосталан рад у
струци. Са 1,6 милиона динара Панчево ће учествовати у финансирању
јавних радова за категорије теже запошљивих лица и очекује се да ће
бити ангажовано 30 незапослених, а
кроз студентску летњу праксу 50
младих, за које ће бити издвојено
600.000 динара; за унапређење конкурентности средњих школа путем
побољшања услова за извођење
практичне наставе биће издвојено
1,4 милиона динара, а у овај пројекат
биће укључене четири средње школе.
За програм намењен почетницима у
бизнису опредељено је 1,6 милиона
динара, а правно-финансијско саветовање ће добити двадесетак лица. За
самозапошљавање је намењено 8,5
милиона динара, а очекивани резултат је 17 запослених лица. За програм за отварање нових радних места
биће одвојено 7,5 милиона динара,
па је очекивани резултат запошљава-

ње 30 лица. Укупно ће наша локална
самоуправа у овој години издвојити
26,7 милиона динара, а процењује се
да ће на тај начин бити упослено 170
лица, као и више њих који би учествовали у појединим програмима.
Укупан број запослених 17.031
Оно што смо могли да видимо у Локалном акционом плану за запошљавање Панчева за 2017. годину, јесте и
податак по којем је у 2016. години

укупан број запослених износио
17.031. Највећи број запослених је
у сектору прерађивачке индустрије и трговине. Панчевачки привредници су у овом документу навели да је проблем и неусклађеност образовног система с потребама привреде.
Званична просечна нето зарада у Панчеву у децембру прошле
године износила је 45.767 динара,
а Панчево се по тој суми налази на
25. месту међу 175 локалних самоуправа у земљи.
Највише незапослених
са средњом спремом
Крајем прошле године у Панчеву
је укупно било 10.327 незапослених, а реч је о оним лицима која су
пријављена Националној служби
за запошљавање. Од тог броја највише је оних са средњом стручном
спремом – чак 5.502, са основном
школом је 3.421 лице, с високом
стручном спремом их је 817, а с вишом 587.
Свакако једна од најугроженијих
незапослених група јесу лица старија
од педесет година која су проглашена
за технолошки вишак у некадашњим
панчевачким фабрикама.
Према подацима Националне службе за запошљавање, послодавци с

територије Панчева су исказивали
потребу за фармацеутима, рачуновођама, дефектолозима..., па су то уједно и дефицитарна занимања, а суфицитарна занимања, то јест она којих
има највише на евиденцији, свакако
су матуранти гимназије, економски
техничари, али и дипломирани правници.
Састављачи градског Акционог
плана за запошљавање узели су у обзир све ове статистике, па су као
основни циљ стратегије запошљавања у овој години навели „успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености праћеног растом
учешћа радно способног становништва на тржишту рада”.
Стопа незапослености у Панчеву
може се смањити само под условом
да привреда забележи раст. Иако на
први поглед може изгледати да је за
незапослене Панчевце предност то
што нам је престоница близу и што
посао могу и тамо тражити, гледајући на дуге стазе, са чиме се слажу и
многи економисти, централизација
новца само на једном месту није добра. Дебеоградизацијом Србије биће
повећан број запослених у целој земљи, па и у Панчеву. Под условом да
државни апарат не буде толико оптерећен, а круг тако затворен.
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САРАДЊА ГРАДА ПАНЧЕВА И ЈАПАНСКЕ ВЛАДЕ

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

ТРАНСФЕР ЕКОЛОШКИХ ЗНАЊА
И ТЕХНОЛОГИЈА

Пут Хомоља

Присуство различитих
дуготрајних органских
загађујућих супстанци
(POPs) на нивоу
граничних вредности
Унапређивање свести
о очувању животног
простора
Локална самоуправа приредила је научни скуп у уторак, 31.
јануара, поводом завршетка
пројекта „Подизање капацитета за анализу и мере смањења
дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији”, који су реализовали Град Панчево, Удружење за унапређење
животне средине префектуре
Хјого (ХЕАА) и Хемијски факултет Универзитета у Београду. Захваљујући том програму
у нашем граду је прошле године званично почело систематско и континуирано мерење
нивоа опасних материја у земљишту и подземним водама.
Да подсетимо, Панчево је у
јануару 2014. склопило споразум с Јапанском агенцијом за
међународну сарадњу (JICA),
Хемијским факултетом Универзитета у Београду и Удружењем за унапређење животне
средине из Хјога о реализацији
овог значајног еколошког пројекта. Од 2014. до 2017. године
извршено је узорковање земљишта на већем броју локација (тачније 29) и урађена је
анализа помоћу најсавременијих уређаја, чиме је разрешена
недоумица о утицајима који су
се могли негативно одразити
на квалитет пољопривредног
земљишта, као и подземних и
површинских вода. Поред тога,
истражено је тренутно стање
загађења животне средине, односно земљишта око инду-

стријске зоне и других локација пољопривредног земљишта
на територији града и спроведена је обука стручних служби
у погледу мера за спречавање
загађења животне средине дуготрајним органским материјама, као и едукација ђака и локалног становништва на ову
тему.
Први корак
Према речима др Такешија
Накана, професора на Универзитету у Осаки, стручног
сарадника у овом пројекту,
постигнућа овог програма су
вишеструка, нарочито у области унапређивања заштите
животне средине.
– Суштина је била да се провери да ли су пољопривредни
производи који се узгајају на
територији града Панчева безбедни за исхрану, да се утврди
квалитет земљишта и подземних вода, као и да се унапреди
свест Панчеваца у овој области

СТОК ХОЛМ СКА КОН ВЕН ЦИ ЈА
Катарина Бањаи, чланица Градског већа задужена за заштиту животне средине, истакла је да се наш град реализацијом програма „Подизање капацитета за анализу и мере
смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији” прикључио кампањи за спровођење Националног имплементационог плана Стокхолмске конвенције. Као одговор
међународне заједнице за системско глобално решење проблема POPs хемикалија донета је Стокхолмска конвенција,
која је ступила на снагу 2004. године и чији је основни циљ
заштита здравља људи и животне средине од ових опасних
једињења. Република Србија је потписница ове конвенције.

заштите животне средине – рекао је Накано за „Панчевац” и
додао да се нада да је ово само
први корак у реализацији великог броја других еколошких
програма на територији Панчева под покровитељством Јапанске агенције за међународну сарадњу.
Саша Павлов, градоначелник Панчева, у поздравном говору је истакао да је питање
екологије и заштите животне
средине један од највећих
приоритета за Панчево. Према његовим речима, овај пројекат је изузетно важан за наш
град. Поред развијања индустрије, стратешки развојни
циљ Панчева је и напредак пољопривреде:
– Стога је било изузетно важно истражити тренутно стање загађења животне средине,
земљишта око индустријске
зоне и пољопривредног земљишта на територији града –
рекао је градоначелник.
Поред тога, Павлов је истакао
да је допринос овог пројекта у
области изградње еколошке
свести грађана и стручног усавршавања људи у Секретаријату
за заштиту животне средине немерљив.
Струка пре свега
Проф. др Иван Гржетић, декан
Хемијског факултета Универзитета у Београду, сматра да
су подизање капацитета за
анализу и спровођење мера за
смањење дуготрајних органских загађујућих супстанци у
Србији омогућили трансфер
знања и технологије, што је за

нашу државу веома важно, јер
Србија каска у овој области,
како у знању, тако и у технолошкој примени савремених система мониторинга квалитета
животне средине.
Како континуирано праћење присуства POPs хемикалија у животној средини и мере
за смањење нису спроведени,
јер у Србији нема довољно капацитета за анализу, инструмената и административних
лица надлежних за POPs, српски и јапански стручњаци су
закључили да је неопходно побољшати ситуацију на овом
пољу, што је успешну урађено.
На симпозијуму је речено да
земљиште на територији нашег града није загађено опасним материјама. Др Владимир Бешковски са Универзитета у Београду истакао је да су
недавна испитивања панчевачког тла, која су обављена у
оквиру програма партнерства
влада Јапана и Републике Србије, показала да је присуство
различитих дуготрајних органских загађујућих супстанци
(POPs) на нивоу граничних
вредности. POPs материје
представљају дуготрајне органске загађујуће супстанце
односно органска једињења
која су токсична по људе и
остали живи свет; оне су биоакумулативне и перзистентне у
животној средини. Отпорне су
на фотолитичку, хемијску и
биолошку деградацију, што
омогућава да у животној средини остану дуго непромењене
и да на тај начин загађују животну средину низ година.

Чланови планинарског клуба
„Јеленак” обишли су Хомољске планине. Због богате природе, историје, али и близине
Панчеву (око 100 километара), тај планински крај је једна од омиљених дестинација
планинара овог друштва. По
сунчаном али хладном дану
тринаест планинара прешло
је укупно око 14 километара,
савладало висинску разлику
од око 900 метара и освојило
врх Велики Суморовац (912
метара надморске висине).

Хомољске планине су богате храстовом и буковом
шумом и пашњацима, па су
сточарство и пчеларство веома развијени. По укусу и
квалитету надалеко су познати хомољски мед и сир,
као и хомољско јагње. На обронцима и падинама Хомољских планина и у клисури реке Млаве налазе се
остаци бројних манастира из
средњег века. До данас ту су
остали Тршка црква, Горњак,
Света Тројица и др.

ПОГЛАВЉЕ 27 У СРБИЈИ

Још увек у припреми
Коалиција 27 је прошле недеље на конференцији за новинаре у „Медија центру”
представила свој трећи извештај под називом „Поглавље
27 у Србији: још увек у припреми”. Реч је о годишњем
извештају у коме су сумирани резултати праћења и анализе промена у области животне средине и климатских
промена у Републици Србији,
настали у складу с процесом
преговора са Европском унијом у оквиру Поглавља 27.
Тај документ представља
независан критички осврт на
бројне изазове и даје конкретне предлоге Влади Републике Србије како да процес
преговора и придруживања
Европској унији резултира

немара државе ваздух у Србији загађен (најзагађенији у
Европи према подацима
Европске агенције за животну средину), а последица тога је, према тврдњама Светске здравствене организације, пораст трошкова БДП-а за
33,5 процената због преурањених смртних случајева који су резултат загађења ваздуха. С друге стране, Србија
нема довољно капацитета за
спровођење прописа у области заштите животне средине. Неопходна су већа улагања, уз пуну посвећеност државних институција напретку у том сегменту. За десет
месеци 2016. године поверенику за информације од јавног значаја поднето је 270

правим помаком и побољшањем реалног стања животне средине. У њему су изнети
проблеми који су се нагомилавали деценијама, а које је
могуће решити само уз пуну
посвећеност државе и њену
чврсту одлучност да животну
средину и климатске промене постави високо на листи
приоритета. Такође, циљ извештаја Коалиције 27 јесте
да покаже да климатске промене и квалитет животне
средине нису само обавеза
која проистиче из преговора са ЕУ, већ је то питање
које се тиче здравља свих
грађанки и грађана.
Један од закључака истраживања јесте да је услед

жалби у вези с том облашћу,
а највише њих се односило
на „ћутање управе”.
Коалицију 27 основало је
више организација цивилног
друштва 2014. године с циљем да заједнички доприносе процесу усклађивања политика и прописа Републике
Србије с правним тековинама Европске уније у области
животне средине и климатских промена.

УРУЧЕНА СВЕТОСАВСКА ПРИЗНАЊА

НИС улаже у будућност
Министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен
Шарчевић уручио је 27. јануара
у Влади Републике Србије Светосавску награду појединцима
и институцијама који су се истакли својим залагањима и резултатима оствареним у области образовања и васпитања.
Честитајући
добитницима,
Шарчевић је рекао да њихов
рад, успеси и доприноси треба
да служе као пример осталима.
Престижно признање добило је
27 појединаца и институција
који су се својим залагањем и
оствареним резултатима истакли у области образовања и васпитања. На јавни позив за доделу Светосавске награде за 2016.
годину у року је пријављено
укупно 189 предлога. Комисија
за избор кандидата размотрила
је све предлоге и препоруке и
на основу утврђених критеријума изабрала 27 добитника из
укупно 17 категорија.

Међу награђенима је и компанија НИС. У име руско-српског нафтног гиганта плакету је примио Андреј Шибанов, заменик генералног директора и директор Функције
за организациона питања.
– Ово признање за НИС je
подстрек да наставимо улагања
у побољшање услова у којима се
образују млади у Србији, као и
пружање подршке талентова-

ним појединцима, јер сматрамо
да је инвестирање у младе улагање у будућност – истакао је
том приликом Андреј Шибанов.
Да подсетимо, НИС је у
2016. години својим улагањима у оквиру корпоративног
програма „Енергија знања” допринео побољшању услова
образовања у научним институцијама широм Србије. Кроз
овај програм, који компанија

спроводи већ пет година, до сада је подржано 26 олимпијада
знања из математике, физике,
хемије и руског језика, а ученици из Србије освајали су најсјајније медаље на међународним такмичењима широм света. Иницирано је и подржано
оснивање четири нова студијска програма на факултетима,
а отворена су и три билингвална руско-српска одељења у
школама у Србији. Такође,
НИС је адаптирао и опремио
савременим училима више од
40 учионица и лабораторија у
школама и на факултетима, а
кроз програм стипендирања до
сада је прошло више од 94 студента, који наставу похађају на
српским факултетима и престижним факултетима у Руској
Федерацији.
Светосавска награда је традиционално признање које додељује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Мргуд

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас је
упознао бар једног мргуда.
Свуда око нас су особе које
не могу да препознају своје
највеће жеље и најлепше
снове изгубљене у непрозирној магли сопственог
живота. Не знају ни где се
налазе ни куда су кренуле.
Животни компас им одавно
не ради, а једини видљиви
светионик наводи их да се
окрећу у месту у свом устајалом животу, бојећи га љутњом, јер су њу најбоље упознале.
Мргуд себе доживљава
као моћну особу и присиљаваће друге да промене своје
„непожељно”
понашање.
Није битно да ли је умишљена или стварна, моћ је та која ће активирати љутњу ако
се не „игра” по постављеним
правилима. Мргуди испаљују отровне стреле да би заштитили личне границе.
Оне се постављају увек на
основу уверења која постоје
одмалена. Ако је неко као
дете успевао дреком и „трескањем” да добије оно што
жели, пренеће такво понашање и у одрасло доба. Усавршаваће начине испољавања љутње, манипулисаће
другима иза маске доживотног мргуда, све док силином

испољеног беса не разруши
сопствене границе.
Без заштите добро уигране
улоге мргуда показује се оно
што је у сржи сваке љутње, а
то је дубоко укорењен осећај
страха и ниског самопоштовања. Зид лажне моћи који
особа изгради око себе, неко
време може штитити од других људи и њиховог утицаја.
Једино је бескористан када
треба да заштити особу од ње
саме. Страх нараста растежући ивице оклопа до бола,
што увек покреће на смишљање нових начина за манипулисање туђим осећањима. Начин говора (викања) и
понашања изазваће (већином) одбрамбено-потчињени
став код других. То и јесте
циљ којем теже мргуди. Тренутни доживљај моћи и више вредности настаје уздизањем себе и поништавањем
вредности неке особе. Задовољство траје кратко и брзо
бива надјачано добро познатим осећајем који притиска
изнутра, ширећи се све док
не наиђе неко погодан за нов
напад.
Једном када се нађе унутар
оклопа, љутња почиње да нагриза уверења од којих је направљена и страх постаје видљив. Мргуд се осећа угроженим и тражи кривицу унутар
себе. Када престане да храни
страх лошим мислима о себи
и другима, он постаје све слабији. Постепеним радом на
себи, учењем и усвајањем корисних уверења престаје да
постоји потреба за испољавањем љутње као начина доказивања. Мргуд добија нову
шансу да изгради компас који ће га одвести до самопоштовања и љубави према себи и другима.
Бити у оклопу или не, избор је, као и увек, само на
вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Зимски третмани лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Зима је идеално време за
агресивније третмане лица,
који се раде да би се кожа
регенерисала, подмладила и
што боље припремила за прве сунчеве зраке. У овом периоду примењују се третмани за уклањања флека, пега,
кератоза, ожиљака, проширених пора и бора.
Често након лета на кожи
остају флеке од сунца. Ова
по ја ва де ли мич но за ви си
од ко ли чи не ме ла ни на у
кожи, али на њу утиче и
претерано излагање сунцу
без адекватне заштите. Јавља се и због дисбаланса
хормона, старења и генетске предиспозиције. Када
се процес пигментације поремети, смеђе флеке се појављују на местима где се
акумулира меланин. Зато
се раде специјални „зимски” трет ма ни са ТЦА и
АХА киселинама, који се
могу комбиновати с дермаролером. Третирање коже
траје најмање један месец,
а ради се на десетак дана.
За све то време кожу је потребно заштитити од сунца
и то је разлог због којег је

укла ња ње фле ка нај бо ље
радити током зиме.
Сам ток третмана зависи
од проблема који се решава.
Ако има потребе за хигијенским третманом чишћења
лица, он се ради пре третирања киселинама. Затим се на
одмашћено лице наноси адекватна киселина (која ће киселина бити употребљена, одређује дерматолог или искусни козметичар), а потом следе неутрализација и наношење регенеративне креме. За
наношење киселина потребно
је кратко време – од неколико
секунди до десетак минута.

За то време осећа се пецкање
благог или средњег интензитета, које престаје након употребе неутрализатора. Кожа
се након ових агресивних киселина љушти седам дана, а
после тога стиже резултат –
„нова”, нежна и чиста кожа
без флека, пега, проширених
пора и ситних бора.
Када се комбинују дермаролер и киселине, долази до
још дубљег продора киселине, а самим тим и до бољих
резултата. Зима је право време да се посветите свом лицу
и да се искупите за летњи нехај према њему у виду дуготрајног боравка на сунцу.

Петак, 3. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР СЛОБОДАН ОВУКА, ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

ИНТЕРНОМ ОДЕЉЕЊУ НАПОКОН СВИЋЕ
Реконструкција
треба до почне у мају
Радови ће трајати
осам месеци
Вредност инвестиције
око 450 милиона
динара
Извесно је да ће ове године
напокон отпутовати у историју болно језиве слике са Интерног одељења Опште болнице у Панчеву, над којима се
већ годинама саблажњавају и
пацијенти и лекари, али и они
који имају „среће” да те призоре виде само на фотографијама у медијима. Крај 2017.
Интерно треба да дочека промењено до непрепознатљивости. Почетак реконструкције
читавог блока очекује се на
пролеће, а новац ће обезбедити Управа за капиталне инвестиције АП Војводине.
Познато је да је, с тим у вези, на седници панчевачког
Градског већа усвојен Меморандум о уређењу међусобних
односа између Болнице, Дома
здравља и Завода за јавно
здравље, као и да је делегација из Панчева 19. јануара била
на састанку са Игором Мировићем, председником Покрајинске владе. О темпу којим
ће се одвијати радови на Интерном, али и о још неколико
важних тема, разговарали смо
са др Слободаном Овуком, директором Опште болнице.
ПАНЧЕВАЦ: Шта подразумева меморандум који је овог
месеца парафиран у Панчеву?
С. ОВУКА: Потписани меморандум представља верификацију договора који су постигли Општа болница, Завод
за јавно здравље и Дом здравља Панчево у вези с пресељењем појединих служби. Конкретно, тим документом се
Болница обавезује да део простора Очне болнице уступи
Заводу за јавно здравље на коришћење у периоду док буду
трајали радови на реконструкцији Интерног. Такође, обавезали смо се да простор кожног
одељења преместимо из објекта Дома здравља у болнички
простор. Даље, Дом здравља је
дужан да Службу медицине рада из Железничке амбуланте
пресели у садашњи простор кожног диспанзера. Меморандум

Сређиваће се 7.500 квадрата
су потписали и градоначелник
Панчева, будући да је Град
Панчево оснивач Дома здравља, и Аутономна Покрајина
Војводина, као оснивач Завода
и Опште болнице. До пресељења наведених служби доћи ће
пре почетка радова на Интерном одељењу.
• Шта је конкретно договорено на састанку у Покрајини?
Шта је предвиђено пројектом
о реконструкцији Интерног?
– Постигнут је договор с Владом Аутономне Покрајине Војводине да ће Управа за капиталне инвестиције финансирати
реконструкцију у вредности од
око 450 милиона динара. Пројекат би се одвијао у две фазе, при
чему је прва фаза „вредна” 250
милиона динара. Пројекат обухвата комплетну реконструкцију више од 7.500 квадратних метара, односно свих шест етажа –
од подрума, преко Пријемноургентне службе, па све до четвртог спрата, с потпуном реконструкцијом инсталација,
климатизације и инсталација за
медицинске гасове и заменом
столарије. Пројектом је предвиђена и реконструкција двају постојећих лифтова, али и изградња новог, трећег лифта. Биће
реконструисано и Одељење физикалне медицине, где ће бити
изграђен нови базен.

• Тако обиман посао подразумева да ће Интерно морати
да буде исељено. Како ће то
тачно бити решено, а да пацијенти не трпе?
– С обзиром на обим радова,
комплетна вертикала треба да
се исели. Израда детаљног
плана пресељења је у току, а
свакако ћемо водити рачуна о
томе да наши пацијенти не буду ускраћени за квалитет и
обим услуга, на шта имају загарантовано право. Један део
пацијената биће упућиван у
Клинички центар Србије у Београду, о чему је постигнут договор са др Златибором Лончаром, министром здравља у
Влади РС, и са др Зораном Гојковићем, покрајинским секретаром за здравство.
• Какви су наредни кораци? Када се очекује почетак
радова?

– У кратком временском року очекујемо објављивање
конкурса Управе за капиталне
инвестиције за прву фазу пројекта. Потом се објављује тендер за избор извођача радова.
Чим се оконча избор и буде
потписан уговор, крећемо у
реализацију дуго очекиваног
пројекта
реконструкције
објекта, у који није уложен ниједан динар у претходних неколико деценија, без обзира
на многа политикантска обећања. Очекује се да ће радови
трајати осам месеци.
• На челу Болнице сте већ
пола године, тако да сте имали
довољно времена да сагледате
стање и направите одређене
промене тамо где је то било
потребно. Шта се све у установи променило у последњих
шест месеци?
– У претходних шест месеци
смо успели да зауставимо
тренд задуживања, који је у првој половини 2016. године био
енорман. У погледу организације, успели смо да смањимо
листе чекања, да поправимо
скенер и другу опрему, да повећамо број операција на Хирургији, Ортопедији, Офталмологији... Уведене су неке нове процедуре и у дијагностици
и лечењу на Хирургији, Урологији и Гинекологији. Захваљујући средствима која смо добили од Покрајинског секретаријата за здравство, купили смо
нови ултразвучни апарат за
Дечје одељење, што је умногоме повећало квалитет дијагностике наших најмлађих. Окречене су Пријемно-ургентна
служба, Служба дијагностике,
Очна болница, Патологија и
део Педијатрије. Реорганизовали смо службу просектуре,
где смо затекли монополистички положај приватног погребника, те смо тиме уштедели значајна средства породицама преминулих људи, које
више не плаћају наметнути данак.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Поширане крушке

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА РОТАРИЈАНАЦА

Помозимо набавку
4Д ултразвука
Панчевачки ротари-клубови
„Михајло Пупин” и „Панчево”, у сарадњи с Ротари Дистриктом 2483, покренули су
хуманитарну акцију „Да се родим здрава”, чији је циљ прикупљање новца за куповину
4Д ултразвука за панчевачко
породилиште.
Како наводе организатори,
уплатом донације помажете и
оснивање Центра за ехокардиографију, који ће подмирити потребе целог Јужнобанатског округа и омогућити долазак на свет хиљада срећних
беба. Иначе, 4Д ултразвук је
тренутно најнапреднији апарат те врсте. Он омогућава
приказ нерођене бебе до невероватно прецизних детаља,
а самим тим и врхунску дијагностику. Њиме се могу вр-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

шити детаљни прегледи анатомије бебе и најпрецизнија
мерења њеног раста и степена
развитка. Захваљујући таквом
праћењу неуролошког развоја
бебе, могуће је открити евентуалне болести још у пренаталном периоду. Апарат се
користи и у гинеколошкој дијагностици и помаже у благовременом откривању проблема репродуктивног система,
тумора на материци или јајницима, циста, као и ванматеричне трудноће.
Сви они који желе да уплате донацију, могу то учинити на неки
од наменских рачуна отворених у
Банци „Интеза”. Број динарског
текућег рачуна је 160-462139-80,
а оног за уплате у еврима –
SWIFT: DBDBRSBG IBAN:
RS35160005400001897223. Додатне информације могу се добити путем имејла donacija@daserodimzdrava.rs, као и на бројевима
телефона 063/233-985 (РЦ „Панчево”) или 069/300-60-72 (РЦ
„Михајло Пупин”).

Крушке су познате по томе
што се од њих спрема врло
квалитетна ракија, а користе
се и у компотима и џемовима. Ипак, најбоље је јести
их свеже. Ова посластица је

толико фина и укусна да ће
се допасти и онима који нису љубитељи крушака. Добар
је извор енергије, па вам зато препоручујемо да се уз њу
освежите и оснажите.

Потребно: четири крушке, четири шоље воде, штап цимета, један лимун, један звездасти анис, три каранфилића, 15 г корена ђумбира,
осам кафених кашика меда и једна кафена кашика млевеног цимета.
Припрема: Крушке ољуштити. У шерпу сипати воду, затим ставити
шипку цимета, звездасти анис, каранфилић, кору и сок од лимуна,
ђумбир исечен на листиће и на крају крушке. Кувати док не проври,
а затим још 20 минута. Пажљиво извадити крушке из шерпе, али
сачувати воду од кувања. Направити сируп на следећи начин: у
шерпици помешати мед, млевени цимет и четири кафене кашике
воде од кувања крушки. Кувати док се маса не претвори у сируп, па
њиме прелити готове крушке.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТИ У ФЕБРУАРУ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)
Цена: 400 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ
(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА
• ТРИГЛИЦЕРИДИ
• HDL
• LDL
Цена пакета: 500 динара
ПАКЕТ 5
• БРЗ И ПОУЗДАН ТЕСТ НА СТРЕПТОКОКНУ
ИНФЕКЦИЈУ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА
Цена: 400 динара

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД

100 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”

центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 4. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: концерт групе „Легенде”.
Субота, 4. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: бас журка, наступају ди-џејеви „Rebel B” и „Rahmanee”.
Четвртак, 9. фебруар, 19 сати, дворана Културног цента:
концерт Панчевачког дувачког оркестра.

Књижевност
Уторак, 7. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књига генерала Благоја Граховца „Гласови из глуве собе” и „Бандитоси или убице држава”. Гост ће
бити Благоје Граховац, генерал авијације у пензији, колумниста и геополитички аналитичар.
Четвртак, 9. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција романа „Аврам, Богдан, воду газе” Владиславе
Војновић. Са ауторком ће разговарати књижевник Вуле Журић.

Програм за децу
Субота, 4. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра: позоришна представа „Залеђено краљевство” театра „Алегрето”.

УСКОРО НОВИ АЛБУМИ

Спот бенда „Brigand”
и сингл „Синдрома”
Панчевачко-београдски бенд
„Brigand” недавно је објавио
спот за сингл „Мост је прешао реку”, а група „Синдром”
свој први сингл за песму
„Они желе”.
„Brigand” овим спотом најављује други студијски албум „Далеко је Вавилон” за
„Black Planet Records”, који
ће изаћи 26. фебруара, а
„Синдром” ради на свом албуму првенцу, чији ће назив
бити „Наводна љубав”.

МОЈ

Алтернативни рок састав
„Brigand” окупио је Велибор
Николић 2011. године. Први албум, под називом „Заплешимо, грешници”, објавио је 2013. године.
Млади панчевачки бенд
„Синдром” први пут ће се
јавно представити нашим
суграђанима на фестивалу
„Moonwalk”, који ће бити
одржан 17. и 18. фебруара
у дво ра ни „Апо ло” До ма
омладине.

избор МОЈ

Путовањем
до еволуције
Енес Динић, политиколог
ПУТОВАЊЕ: Када сам 2015.
путовао у Либан, нисам био
сигуран у шта се упуштам,
иако сам био солидно обавештен о томе шта ме тамо чека.
Културолошки и вредносно
ме је изненадила та земља.
Преко десет религијских деноминација, политичка напетост, али и економски
стандард. Најнижа дозвољена
плата је 600 долара, живе од
туризма и телекомуникација, културно пребогати, мешавина ислама, хришћанства, остатака старе Феникије,
франкофони утицаји, помало
и британски и амерички.
Менталитет врло агресиван
и отворен, сличан балканском. Лепа нација. Очајни
путеви, немате саобраћајне
полиције, црвено светло не
значи да станете, него је
препорука да бисте можда
могли. Нема „зебри”, али
има прелепог вина у долини
Ксаре.

империје свих времена –
империје где сунце никада
није залазило. Да ли сте знали да име највећег словенског племена није словенског порекла, већ је то име
нордијског племена, Рус? Као
и да је прва руска држава, Кијевска Русија, организована
на челу с нордијским владаром, која је наметнула власт
словенским племенима.

СЕРИЈА: Серија „Викинзи”
говори о томе како су у паганском друштву нордијских племена жене и мушкарци једнако третирани.
Жене су могле бити ратнице, грофице, шта год пожеле. Ова серија разбија табуе
о нордијском народу, она
описује живот и начин ратовања једног народа који је
својим освајањима променио политичку слику Европе тога доба. Видећете сцене које врло аутентично показују паганске обичаје, као
и дистинкцију нордијског
многобоштва и хришћанства. Чињеница је да су једно време држали три четвртине територије Британског
острва и умногоме утицали
на развој највеће светске

ФИЛМ: „Апокалипса данас”
с временом добија све више
на тежини и популарности.
Филм је критика, пре свега
идеолошка, критика империјализма и тоталитаризма.
Инспирисан је ратом у Вијетнаму, али лајтмотив је
негде осећај америчке самокривице за ангажман у том
сукобу. Иако је ратни, шаље
снажну антиратну поруку.
Мислим да је из тог разлога
изразито битан за обраду на
овим нашим поратним просторима, на којима се десило шест ратних сукоба у периоду од десет година. Може
се направити паралела између тадашњег америчког
синдрома и данашњег балканског, или можда чак и
српског.

Петак, 3. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

САВРЕМЕНА ВЕРЗИЈА ФИЛМА ДУШАНА МАКАВЕЈЕВА

ПРВИ РИМЕЈК У СРПСКОЈ
КИНЕМАТОГРАФИЈИ
„Љубавни случај”
снимљен за неколико
месеци готово без
буџета
Један од девет аутора
је наш суграђанин
Алекса Борковић
Филм „Љубавни случај” девет
равноправних аутора – полазника филмске школе „Предитор”,
међу којима је и наш суграђанин
Алекса Борковић, приказан је у
дворани „Аполо” Дома омладине у среду, 25. јануара.
Реч је о римејку легендарног филма Душана Макавејева „Љубавни случај или трагедија службенице ПТТ” из
1967. године, у ком су главне
улоге играли Ева Рас и Слободан Малиновић. Често се римејкови третирају као комерцијални, али ауторима то није
био циљ. Од априла (када је
још увек постојала само идеја)
до новембра (када је завршена
постпродукција) готово без буџета су реализовали филм.
– Више волим да кажем кавер, због кавер бендова који су
нас преплавили. Кинематографско остварење Душана
Макавејева је ремек-дело и оно
је умногоме утицало на историју светског, поготово европског филма. Овај филм није

био комерцијалан ни када је
оригинално направљен – наша
намера свакако није била да
буде комерцијалан. Људи снимају римејкове из разних разлога, али најпознатији су они
за које знамо да их у Холивуду
раде када немају бољи начин
да зараде нови новац, па направе поново „Тарзана” или
нешто што су знали да је успело у прошлости. Наш одабир
има више везе са оним поступком када ученици сликарских
академија оду у музеј и ставе
штафелај испред неког ремек-дела и онда раде копију. Једино кад радиш копије, можеш

да уђеш у суштину оригиналног дела. Филм смо радили са
едукативном намером: да људи виде суштину оригинала, а
не да публика купује карте –
објашњава филмски редитељ
Милутин Петровић, који води
школу „Предитор”.
Петровић каже да је данас
могуће да се филмом бави
свако. За то су великим делом
заслужне технологије, које се
брзо развијају, али и филмске
секције, школе и радионице у
којима се филмофили усавршавају.
– Школу похађају они који
желе да упишу неку академију,

али, испоставило се у пракси,
најчешће људи који су цео живот били филмофили, „ложили” се на то, а сад технолошки
просто постоје услови да се
тиме заиста баве. У овој екипи
која је радила имамо адвокате, архитекте, сценографе, антропологе, људе који не пропуштају фестивале, који имају
изграђен филмски укус... – каже
Петровић.
„Љубавни случај” је први римејк српске кинематографије.
Премијеру је имао на Фестивалу метафилма у Београду у децембру, а у „Аполу” је први пут
биоскопски приказан.

ВАУЧЕРИ ЗА ПУНОЛЕТНЕ

Култура на поклон
Млади суграђани и суграђанке који пуне
осамнаест година добиће на поклон ваучере у вредности три хиљаде динара. Ова
акција се спроводи по новом пројекту
Градске управе, под називом „Култура на
поклон”.
Ваучери се могу искористити за одлазак
на културне садржаје које организују установе културе у Панчеву и насељеним местима на његовој територији, као што су гостујуће представе, концерти, музички, позоришни, филмски и други фестивали, изложбе, програми у области књижевности…
„На овај начин Град Панчево жели да
афирмише праве вредности у култури, да

ПРВА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА РАДОВА
ДАВИДА БИЛОБРКА

У потрази за
затвореном формом

Изложба „Цртачка уметност:
у потрази за затвореном формом” Давида Билобрка, коју
чини двадесет пет остварења
из области графичког дизајна
и ар хи тек тон ске гра фи ке,
отворена је у четвртак, 26. јануара, у галерији Дома омладине.
На првој самосталној поставци младог архитекте изложена
су дела из области графичког

дизајна која су углавном реализована, а она из архитектонске
графике представљају скуп студентских радова и изведених
пројеката.
Давид Билобрк је основне и
мастер студије завршио на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Учествовао је на већем броју изложби
и добитник је различитих награда и признања.

подстакне младе људе да суделују у културном животу наше локалне заједнице и
омогући им да се упознају с културном
понудом града у ком живе и одрастају. У
програму могу да учествују сви млади који живе у Панчеву или насељеним местима на његовој територији који у 2017. години пуне осамнаест година”, наводи се у
саопштењу.
Слављеници се могу пријавити за учешће у програму „Култура на поклон”, а
своје ваучере могу преузети у Канцеларији за младе (у Градској управи Панчева).
Ваучер ће важити годину дана од дана
преузимања.

СВИРКА У „АПОЛУ”

Нове песме бенда
„Бас и стега”

Панчевачка група „Бас и стега” одржала је концерт у суботу, 28. јануара, у дворани
„Аполо” Дома омладине. Након годину дана паузе бенд се
окупио у нешто измењеном
саставу. Сада поставу чине
Синиша Ступар (бубњеви),
Стеван Ђорђевић (бас-гитара),
Гале Влајић (гитара) и Марина Грујић (клавијатуре). Они
су представили нове песме, од
којих ће ове године направити
албум, или барем ЕП.

Гости концерта били су Сана
Гарић из Београда и бенд
„Transeen” из Панчева. Гарићева је са својим бендом представила песме са свог новог албума „Свет за нас”, као и оне с
претходног, али у новим аранжманима.

Страну припремила

Милица
Манић
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СТАРЧЕВО, ОМОЉИЦА И ДОЛОВО ДОБИЈАЈУ ВАЖНЕ ОБЈЕКТЕ?

СПОРТСКЕ ХАЛЕ НИЧУ У ТРИ МЕСТА?!
Дирекција
ће радити пројекте

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” направили су тзв. опсеге око гробних места, што ће бити нова
врста услуга тог предузећа.
Настављени су бесплатни часови енглеског и руског језика у Месној заједници, које
води Татјана Цветановић.

Почетак изградње
још увек непознат
И док становници појединих
панчевачких села, попут Качарева, Новог Села и Јабуке,
уживају све благодети коришћења спортских хала, у преосталих шест места досад није
било ни помисли на изградњу
те врсте објеката.
А то и те како има смисла,
посебно у многољуднијим срединама – Старчеву, Омољици
и Долову.
Ипак, недавно је осванула
оптимистична вест – ЈП Дирекција за изградњу и уређење
Панчева, у сарадњи с поменутим месним заједницама, започела је послове на изради
пројеката за изградњу тих
објеката.
Негде рукомет...
Томе би, рецимо, у Омољици
могло да се обрадује најмање
четиристо младих. Поред мушких спортова – кошарке (у
четири селекције) и рукомета,
однедавно се игра и одбојка, у
оквиру клуба у којем су заступљена оба пола. Зими би у хали тренирали и фудбалери, а
ту су и каратисти, џудисти и,
наравно, велики број рекреативаца.
Према речима Ђуре Топаловића, члана месне скупштине,
до маја треба да буде завршен
пројекат за потпуно нов објекат величине 1.700 квадрата с
неких триста седишта.
Доловци могу да се поносе
рукометом. Девојке одлично
наступају у Другој српској лиги

Банатско Ново Село: Преко
шездесеторо људи окупило
се у недељу, 29. јануара, у
Дому културе, с намером да
помогне породици Крајњан,
и тада је формирана радна
група за оснивање хуманитарне организације. У поменутој установи почео је серијал предавања за пољопривреднике.

И Доловци се надају бољим условима него у „балонци”
„Војводина”, а и момци су у
том рангу. Мечеве играју у балон-хали, постављеној 2012.
године, којој рок трајања истиче након пет година, што значи да треба видети шта даље.
Председник локалног рукометног клуба и члан Скупштине Месне заједнице Мирослав
Ранчић каже да се „балонка”
готово ни у једно годишње доба
не може комотно користити,
па због неусловности неретко
играју у Јабуци или Новом
Селу.
– Зими је прехладно, лети
превруће, а у прелазним периодима много је кондензације,
јер нема проветравања. Стога
нам је план да у првој половини године завршимо пројекат
за монтажну халу величине 30

са 50 метара. Трибине ће имати петсто места, што ће бити
дупло више него у „балонци”,
често препуној љубитеља рукомета – навео је Ристић.
... а негде одбојка
И овде ће се под будућим кровом наћи и полазници школе
фудбала или каратисти, а биће
то згодно место за наступе
фолклораша и манифестације
попут „Ивањског цвећа”.
Старчево је чувено по одбојкашима са стажем од две деценије у савезном рангу. И сада у Првој лиги одлично гурају са изгледним шансама за
улазак у Суперлигу. Права је
штета што све то време спортске перјанице овог места и као
домаћини морају да гостују у

Скореновцу и, годинама, у хали на Стрелишту.
Наравно, и њима би се придружила читава армија корисника у будућој хали, која, према речима члана месне скупштине Петра Андрејића, треба
да никне на месту школске сале.
– Пројекат ће коштати око
два милиона динара, на основу чега ће бити познато колико ће изнети сама изградња.
Димензије треба да буду 45
пута 33 метра, а капацитет
трибина око петсто места –
најављује Андрејић.
Све ово лепо изгледа на папиру, а остаје да се види када
ће (и да ли ће) заживети и на
терену, јер је за све то у ова
кризна времена потребан велики новац.

ДОБРИ ЉУДИ СПРЕМНИ ДА ПОМОГНУ КРАЈЊАНОВИМА

Новосељани оснивају хуманитарну организацију
Главни мотив окупљања хуманих Новосељана у Дому
културе у недељу, 29. јануара,
био је да се помогне трочланој
породици Крајњан, настањеној у Улици 7. јула број 12.
Подсећања ради, тамо у оронулој кући живе болесна мајка
и два малолетна сина без прихода и било какве друге редовне помоћи.
Том приликом се у малој сали поменуте установе нашло
преко шездесет племенитих
људи, већином предузетника и
других особа, са жељом да помогну онима у невољи. Поред
осталих, састанку је присуствовао и градски већник за соци-

Месне актуелности

јална питања Миленко Чучковић, који је у складу с надлежностима и могућностима Града наговестио помоћ поменутој
породици. Подршку Крајњановима најавили су и новосељан-

ска месна заједница и локално
комунално предузеће.
Током разговора дошло се
до иницијативе за оснивање
удружења које би се бавило искључиво хуманитарним радом,

не само у вези с наведеним
случајем већ и у свим другим
сличним ситуацијама. За ту
сврху направљена је и радна
група у саставу Сорин Бољанац, Маринел Димитријев и
Жанијел Шубља. Они ће у
на ред ном пе ри о ду при пре ми ти сва нео п ход на до ку мента за формирање организације. Након тога, за отприлике месец дана, биће уприличена оснивачка скупштина, чиме ће се стећи услови за
функционисање.
Сви који желе да се тим поводом активирају или помогну на
било који начин, могу се јавити
на телефон 060/56-55-590.

Долово: Дом културе био је у
петак, 27. јануара, домаћин
светосавске академије, коју
су организовале Велика и
Мала црква, у сарадњи са
основном школом. Дечја
представа „Конкурсијада у
Кикиригији” изведена је у
недељу, 29. јануара, у Дому
културе. Основци су у некадашњој дискотеци направили журку као покушај да је
поново оживе.
Глогоњ: Започето је инвестиционо одржавање амбуланте, односно санација крова.
Месна заједница је купила
тридесет нових канти за смеће. Дом културе обележио je
у петак, 27. јануара, славу
Свети Сава.
Иваново: Хумористичка представа под називом „Конкурсијада у Кикиригији” биће одиграна у суботу, 4. фебруара, од
17 сати, у Дому културе. Та
установа је, заједно с Месном
заједницом и школом, започела припреме за организацију „Дана матерњег језика”.
Јабука: Очекује се да ће идуће недеље почети радови на
реконструкцији пешачке стазе поред школе. Предавање о
пољопривреди биће приређено у понедељак, 6. фебруара,

у Дому културе, у организацији Месне заједнице и Института „Тамиш”.
Качарево: Удружење жена
„Етно-кутак”, у сарадњи с
месном скупштином и школом, у суботу, 28. јануара,
предало је инвалидска колица седмогодишњем Алекси
Дракулићу. Истог дана је у
Дому омладине изведена
представа „Конкурсијада у
Кикиригији”.
Омољица: Зимска школа за
пољопривреднике у Дому
културе почела је предавањима у суботу, 28. јануара, и
у понедељак, 30. јануара, а у
уторак 7. фебруара, то ће
учинити Институт „Тамиш”.
Изложба „Три објектива” биће отворена у четвртак, 9.
фебруара, у 18 сати. Ловачка
секција обележила је славу
Свети Сава.
Старчево: Скупштина Месне
заједнице одржала је састанак на тему пројектовања будуће спортске хале. Друштво
пчелара је у недељу, 29. јануара, у свечаној сали Месне
заједнице приредило предавање на којем је Жарко Степановић говорио о апитерапији. Изложба слика Бојане
Рајевић из Земуна биће
отворена у четвртак, 2. фе-

бруара, у 19 сати, у галерији
„Боем”. Наредног дана од 17
сати, у Дому културе, Веселин Шљиванчанин промовисаће своју књигу под насловом „Сине, буди човек”, а
у недељу, 5. фебруара, од 19
сати, у ККК-у ће бити изведена представа „Конкурсијада у Кикиригији”.

ВРЕДНИ БРЕСТОВАЧКИ УЧЕНИЦИ

Сакупи и видећеш
представу

НЕОБИЧАН ПРОИЗВОД ДОЛОВАЧКЕ ПОРОДИЦЕ

Пеглана кобасица – српски афродизијак
Породица Пејчић се већ годинама, поред осталог, бави и израдом једног, за ове просторе,
необичног сухомеснатог производа, према тврдњи многих
– аутентичног српског афродизијака. У питању је пеглана
кобасица, коју ови Доловци,
пореклом из пиротског краја,
праве откад знају за себе, и то
од најквалитетнијег говеђег,
овчијег и козјег меса.
Сваке године с доласком
хладнијих дана Лазар и Биљана, заједно са сином Петром,
започињу поступак прављења
кобасице.
– Најпре се из меса одстране
све жилице и лоши састојци, па

Страну припремио

Јордан
Филиповић

након неколико дана кобасице
почињемо да пегламо флашом,
што понављамо тридесетак пута. У међувремену, оне се само
суше на мразу и промаји. Овце
сами узгајамо, а козје и јунеће

месо купујемо од проверених
домаћина и битно је да оно буде што зрелије. Углавном правимо љуту кобасицу, али имамо и ону блажу верзију за децу
– каже Лазар Пејчић.

У последњих пет година Пејчићи не пропуштају Сајам пегланих кобасица у Пироту, када
на ту фешту пристигне стотинак аутобуса препуних гурмана
из околине и суседне Бугарске.
– Иако је ове године услед
хладноће био нешто мањи одзив, било је изузетно, нарочито због одличне организације.
Такође, важно је рећи да без
опсежне провере узорака нема
продаје. Поред главног производа, изложили смо и друге,
попут сира и разних врста ракије и вина. Добро смо прошли, иако је цена кобасице
наизглед високих 3.500 динара по килограму. Заправо, овај
специјалитет и није за преједање, већ се сецка танко, као
флиспапир, и грицка попут
семенки – навела је Биљана,
која је одлична и у справљању
пихтија, па већ годинама
осваја награде на делиблатској „Пихтијади”.

Брестовачка Основна школа
„Олга Петров” започела је
прошле године пројекат под
називом „Сакупи, уштеди,
видећеш да вреди”.
Реч је о томе да ученици
поменуте образовне установе
прикупљају рециклажни отпад. Како време одмиче, они
постижу све боље резултате,
чему у прилог говори и све
пунији контејнер за стаклену
амбалажу који је школа добила на коришћење од ЈКП-а
„Хигијена”.
Део новца прикупљеног на
овај начин већ је употребљен
за плаћање трошкова превоза
деце на позоришне представе. Захваљујући томе ученици

награђени прошле године, у
пратњи учитељице Богданке
Галовић, одгледали су представу „Шкрти берберин”, изведену на сцени панчевачког
Културног центра.
На основу претходног договора директорке школе
Далиборке Бојковић Брети и
брестовачке Месне заједнице с ЈКП-ом „Хигијена”, тој
фирми биће испоручиван
рециклажни отпад на месечном нивоу, а зарађени новац
биће коришћен и за одлазак
ђака на спортске догађаје.
У плану су и нове активности на очувању животне средине и подизању еколошке свести код брестовачких ученика.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

ОБЈАВЉЕНА ПРЕСУДА ВИШЕГ СУДА

Ухапшено пет пљачкаша

ПРОНЕВЕРИЛА 20 МИЛИОНА ДИНАРА?
Бившој шефици
рачуноводства
изречена казна од
десет година затвора
Одлука судија није
правоснажна, постоји
могућност жалбе

Део заплењеног новца
Панчевачки полицајци ухапсили су петорицу мушкараца
који су осумњичени да су почетком овог месеца починили разбојништво у пошти у
Делиблату и украли више од
1.300.000 динара.
Они се терете да су у раним
јутарњим часовима, маскирани и уз претњу пиштољем,
ушли у пошту и од радника
одузели новац. После тога су
побегли у правцу Делиблатске пешчаре, где су одбацили
фантомке, рукавице и делове
гардеробе, који су касније
пронађени.
Припадници криминалистичке полиције идентификовали су осумњичене и против њих поднели кривичне
пријаве надлежном тужилаштву у Смедереву.
Панчевачки полицајци су
расветлили и недавну крађу
у насељу Тесла, где је из једне продавнице опљачкано
15.000 динара. Они су откри ли два де се тјед но го ди шњег младића из Панчева
који је осумњичен да је починио то разбојништво. Током истраге коју је спровела

полиција, утврђено је да је
он ушао у ту продавницу с
ножем у руци и запретио
продавачици да ће је напасти уколико му не да сав новац из касе. Након што је
узео 15.000 динара, изашао
је из зграде и побегао.
Осумњи че ни је због тога
саслушан у по ли цији, после че га је про тив ње га
подне та кри вична прија ва
над ле жном ту жи ла штву у
Пан че ву.
Панчевачка полиција је
саопштила и да је у Ковину
запленила више од 140 килограма резаног дувана. Он је
откривен приликом контроле
саобраћаја, када су полицајци
зауставили и претресли један
„опел” с пожаревачким таблицама. Тај аутомобил је
во зио
три де сет пе то го ди шњи мушкарац из околине
Ковина.
Против њега ће бити поднета кривична пријава надлежном тужилаштву у Смедереву због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело недозвољен промет
акцизних производа.

ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Војска нуди посао

Виши суд у нашем граду објавио је неправоснажну пресуду
којом је Ивана Ђуровић осуђена на десет година затвора
због продуженог кривичног
дела проневере.
Њој је, како је истакнуто у
образложењу, изречена та казна јер је док је радила као
шеф рачуноводства у Градској
библиотеци, оштетила ту установу и присвојила 20.591.000
динара.
Да ли ће ова пресуда, која је
првостепена, бити потврђена,
одбачена или ће суђење опет
морати да почне из почетка, биће извесно након што се Ивана
буде жалила вишој судској инстанци, Апелационом суду у Београду, на шта има право.
У оптужници коју је у овом
случају подигло Више јавно
тужилаштво, између осталог,
пише да је Ивана Ђуровић
присвојила новац за који се терети у периоду од октобра
2003. до 30. децембра 2014.
„То је радила тако што је у
својству шефа рачуноводства у

евиденцијама приказивала да
у библиотеци има мање запослених од њиховог стварног
броја. На тај начин је стварала
обавезу плаћања пореза на зараде у знатно нижем износу у
односу на стварну. Разлику је
уплаћивала са буџетског рачуна Градске библиотеке на личне рачуне у три панчевачке
банке”, пише такође у оптужници Вишег тужилаштва.
Подсећамо, о случају „библиотека” први пут се чуло у
јавности пре две године. Тада је
Служба за буџетску инспекцију

Градске управе објавила саопштење да је обављена контрола
пословања Градске библиотеке
и да је утврђено да је било неправилности, о чему су обавештене надлежне институције.
Након тога директор Градске библиотеке поднео је кривичну пријаву Вишем јавном
тужилаштву у Панчеву против
Иване Ђуровић.
Убрзо после тога пословање
Градске библиотеке почели су
да истражују и полиција и Пореска управа. Установљено је
да Библиотека није платила

порез држави у износу од 27
милиона динара и да постоје
основи сумње да та обавеза
није извршавана неколико година. Крајем јула прошле године Више јавно тужилаштво
подигло је оптужницу против
Иване Ђуровић.
Пре тога она је радила као
шеф рачуноводства у Градској
библиотеци од 8. јануара 2003.
до 20. фебруара 2015, када је
дала отказ. Док је била запослена у тој културној установи,
нико од запослених није имао
примедби на њен рад.

УПОЗОРЕЊЕ НОВИНАРСКИХ УДРУЖЕЊА

Превисоке казне угрожавају опстанак медија
Новчане казне које судови у
последње време одређују појединим српским медијима
озбиљно доводе у питање њихов опстанак. Пример за то је
случај новосадског интернет
портала 021.
Том медију ових дана је у
Вишем суду у Београду наложено да за две казне у кратком
року плати готово осамсто хиљада динара, што је износ који
је неупоредиво већи од његових финансијских могућности
– упозорено је у заједничком
саопштењу које су потписала
сва српска новинарска удружења (НУНС, УНС, НДНВ,
АНЕМ и „Локал прес”).
Та удружења истичу и да се
у српским судовима медијима, новинарима и уредницима све чешће изричу пресуде
које угрожавају медијске слободе и медијски плурализам и
нису усклађене с праксом

Европског суда за људска права када је реч о суђењима медијима.
Српска новинарска удружења су посебно скренула пажњу
на то шта је био повод за пресуде порталу 021. Прва је изречена због наводног неовлашћеног

објављивања једне фотографије и поред тога што је 021 за то
имао дозволу. Казна која је одређена због тога износи око
250.000 динара, а у питању је
фотографија убице Даријана
Мусића, који је пре неколико
година насмрт претукао своју

девојку. Судија који је одредио
ту казну је исти онај који је недавно пресудио НИН-у.
Други спорни текст због којег је новосадски портал кажњен, јесте истраживање о полицајцима који у слободно
време раде као обезбеђење у
новосадским ноћним клубовима. Поводом тога, портал 021
тужила су два новосадска полицајца чија је фотографија
објављена уз један текст. Њима
се то није допало иако њихова
имена и презимена нису наведена. Само због тога судије су
одредиле да 021 мора да плати
казну од 535.000 динара.
Поводом ових пресуда српска медијска удружења сматрају да би даље изрицање високих
новчаних казни нашим медијима могло да буде опасно, јер
би оне могле да их финансијски угрозе и доведу у питање
њихов положај на тржишту.

БЕЗБЕДНОСТ КОМПЈУТЕРА И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
После прошлонедељне најаве
да ће у наредном периоду још
500 младића бити примљено
у својству професионалних
војника у Војску Србије, Министарство одбране је одредило у којим касарнама и када
ће заинтересовани за то моћи
да поднесу пријаве. Датум за
конкурисање је 13. фебруар, а
пријаве ће се у Панчеву примати у две касарне: „Народни
херој Стевица Јовановић” (на
Баваништанском путу) и „Аеродром” (на Јабучком путу).
Јединицама које се налазе
у тим војним објектима потребно је 27 војника за пешадију, пет за саобраћајну службу и два за инжењерију, а у
касарни „Аеродром” могуће
је конкурисати и за артиљеријско-ракетну јединицу у
једној јединици у Београду.
Ту се тражи шест војника.

Важно је напоменути и да
пријаве за те конкурсе морају бити поднете до 9 сати,
а кандидати који се јаве, биће истог дана подвргнути
провери физичке способности и оп штем ле кар ском
прегледу.
На ове конкурсе могу се јавити сви држављани Републике Србије који су добровољно одслужили војни рок
са оружјем и млађи су од
тридесет година.
С најбољим кандидатима
биће закључен уговор о раду
на одређено време и они ће
бити примљени у професионалну војну службу на период од шест месеци. Након тога имаће могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених четрдесет година живота.

Хакери вребају преко камера
Слободно комуницирање људи путем веб-камера на лаптопима и андроид мобилним телефонима, које служе за пословне разговоре и четовање
између пријатеља, доведено је
у питање због све чешћих случајева хаковања – упозорила
је европска полицијска организација „Еуропол” поводом
28. јануара, Међународног дана заштите података.
У том саопштењу се наводи
да већ дуже време постоји реална могућност да хакери путем
камера снимају активности корисника мобилних телефона и
лаптопа без њиховог знања и да
на тај начин прикупљају информације о њима које могу користити за уцењивање и у друге
противзаконите сврхе.
У упозорењу „Еуропола” се
додаје и да, када се једном нападне нечији лаптоп или андроид, лица која стоје иза тога
могу без икаквих проблема
тонски и визуелно да снимају

и прислушкују све разговоре и
читају све мејлове и СМС поруке које шаље или прима
особа која их занима.
Да би се то спречило и да би
се подигла свест људи о опасностима од сајбер-напада,
„Еуропол” предлаже неколико

мера: редовно ажурирање
софтвера и оперативних система и учитавање апликација само на поузданим адресама на
интернету, прелепљивање камера када се на користе; држање „фајерволова” стално укљученима; неотварање порука и

мејлова који су стигли од непознатих пошиљалаца; често
скенирање меморија безбедносним софтверима, као и
уклањање евентуално уочених претњи тим програмима.
Уколико се открије и уклони
нека претња, важно је и да
корисник тог компјутера или
мо бил ног те ле фо на од мах
промени све лозинке које је
користио.
Саопштено је и да „Еуропол”
има један од најпоузданијих и
најјачих режима за заштиту
његових компјутерских система од сајбер-напада. Захваљујући томе способан је да се бори против тероризма и крупног
криминала и да тако штити
фундаментална људска права.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СВЕТОСАВЉЕ КАО ПУТОКАЗ И ОРИЈЕНТИР

Љубавни роман „Велика ватра” представља једну од
најпотреснијих љубавних
прича, у којој се преплићу
стварност и фикција. Заједно су је написали Чезаре Павезе и Бјанка Гаруфи, а пронађен је постхумно, међу
Павезеовим папирима.
У роману који протиче у
наизменичним поглављима
(једно је Павезеово, једно
Бјанкино) Павезе је пратио
догађаје из угла мушкарца,
Ђованија, а Бјанка је то радила из угла жене, Силвије.
Догађаји су исти, али верзије
приче се разликују.
Пошто је примила вест о
тешкој болести свог тринаестогодишњег полубрата, Силвија се у пратњи свог љубавника Ђованија враћа у родну

Поводом Савиндана
изведен пригодан
програм у препуној
дворани Културног
центра
Химну Светом Сави,
на крају свечаности,
заједно отпевали
учесници и публика
Химном Светом Сави, у извођењу хора Панчевачког српског црквеног певачког друштва, почела је Светосавска
академија, која је одржана у
петак, 27. јануара, у дворани
Културног центра. У богатом
пригодном програму уживала
је бројна публика.
Протојереј-ставрофор Радослав Милановић, старешина
Светоуспенског храма, поздравио је присутне и истакао значај Светог Саве, утемељивача
Српске православне цркве и
првог архиепископа, светитеља
и просветитеља, учитеља побожности и честитости, зачетника српске средњовековне књижевности и заштитника просветних установа.
– Мало је народа који се могу подичити таквим националним светитељем, личношћу толико свестраном, као
што се наш народ може поносити Светим Савом. Свети Сава је одговорио на најтежа питања, као што су ко смо и куда
идемо, и оставио нам у аманет
светосавље као путоказ и оријентир да не залутамо у тами и
историјским беспућима – рекао
је Радослав Милановић.
Беседу „На дар – уздарје”, о
односу Светог Саве и Руса, го-

Дечји хор ПСЦПД-а предводила је диригенткиња Борјана Стражмештеров
ворио је историчар уметности
Душан Миловановић.
Дечји хор ПСЦПД, предвођен диригенткињом Борјаном
Стражмештеров, извео је четири нумере: „Кирие елеисон”
(византијски напев из 15. века), српски напев „Славите Господа” и песме из Србије и
Војводине које је обрадио
Константин Бабић – „Погледајде, мала моја” и песму из
Војводине „Еј, чија фрула”.
Хор ПСЦПД којим је дириговала Вера Царина отпевао је
народну мелодију „Наша вера”, а песму „Ајде, Јано” извео
је уз пратњу инструменталног
ансамбла.
Глумац Мирослав Жужић
изразио је жељу да се једна од
следећих академија одржи у

Светосавском дому, који је
1884. године отворио прота
Васа. Он је рекао да је први
глумац на светосавској беседи био Димитрије Ружић, првак На род ног позоришта у
Новом Саду, и истакао да је
од тада до данас много српских глумаца гостовало на
светосавским ака демија ма.
На овогодишњој их је било
троје. Жужић је веома емотивно говорио стихове „Војничког писма” Војислава Илића Млађег, Светлана Бојковић
је говорила Јефимијину „Похвалу Светом Лазару” и „Похвалу цару Лазару” непознатог калуђера из манастира Раваница, а најмлађа међу њима, Татјана Васиљевић, полазница Малог драмског студија

Културног центра, изрецитовала је „Живот Светог Саве”
Васка Попе.
Игре из Пиротског Поља извео је дечји ансамбл КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
„Жабаљку” Марка Нешића отпевала је певачка група уз
пратњу тамбурашког оркестра,
а први извођачки ансамбл одиграо је игре из Горње Пчиње.
На крају свечаности двораном се орила химна Светом
Сави, коју су заједно отпевали
сви учесници и публика.
Организатори традиционалне Светосавске академије су
Српска православна црквена
општина Панчево „Центар” и
Град Панчево.
М. Манић

ПОВОДОМ САВИНДАНА

Руска компанија обрадовала наше ђаке
Руска компанија „РЖД Интернешенел”, која већ неколико
година реконструише железничку мрежу у Србији, крајем прошле недеље је поводом
Савиндана пријатно изненадила и обрадовала око 1.800
ученика школа у Голубинцима и Врању и 700 ученика
школе „Васа Живковић” Панчеву. Они су добили пакете са
слаткишима.
Компанија „РЖД Интернешенел” тиме је наставила да
паралелно с модернизацијом
наше железнице спроводи хуманитарне акције и да тако
доказује своју друштвену одговорност. У складу са опредељењем компаније да у сваком
региону где изводи радове помаже ученицима и реновира
школе, од почетка 2014. године
Основна школа „Васа Живковић” и још две школе комплетно су реновиране и опремљене књигама, спортским
инвентаром и кабинетима за
учење руског језика.
Неочекивани пoклoн компаније „РЖД Интернешенел”
вeoмa je oбрaдoвao наше ђаке.
То се посебно може рећи за
ученике нижих рaзрeдa, који

Маратеу. Тамо је, међутим,
чека поновно преживљавање
мрачне породичне прошлости и разоткривање дотад
брижљиво чуване тајне, коју
Ђовани упорно игнорише.

Два читаоца који до среде, 8. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На који начин
бринете о свом здрављу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Како доживети стоту” Мајкла Грегера. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) 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

„Како доживети стоту”
Мајкла Грегера
Можете ли учинити нешто
како бисте успорили брзину
сагоревања својих фитиља?
Ако успете да смањите брзину ћелијског сата који откуцава, да ли ћете моћи да
успорите процес старења и
да живите дуже?
Пушење, гојазност, недовољно физичке активности и
нездрава исхрана – само ова
четири фактора носе са собом
78 одсто ризика за оболевање
од неке хроничне болести.
Ако кренете од нуле и промените начин исхране и стил
живота, моћи ћете знатно да
смањите ризик од дијабетеса и
од срчаног удара. Преполовићете ризик од шлога и умањићете укупан ризик од карцинома за више од једне трећине.
Здрава исхрана једноставнија је него што мислите,

није скупа и могла би да вам
спасе живот. Можда је време
да престанемо да окривљујемо генетику и усредсредимо
се на оних 70 одсто и више
који су у нашим рукама. Ми
имамо моћ.

Два читаоца који до среде, 8. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На који начин
бринете о свом здрављу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Како доживети стоту” Мајкла Грегера. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Он је вара, она свира виолину
су изразили своју радост тако
што су цртaли и бојили радове
и писaли зaхвaлницe.
Предраг Обрадовић, председник панчевачког Друштва
српско-руског пријатељства
„Доситеј Обрадовић”, изјавио
је да је одлука руске компаније да обрадује наше ђаке
поводом Савиндана нaстaвaк

свeoбухвaтнe сaрaдњe коју је
„РЖД Интернешенел” успоставио с нашим шкoлaмa нa
прeдлoг тог друштвa.
Он је подсетио и да је прошле
године по jeдaн учeник из свaкe
пaнчeвaчкe основне шкoлe
бoрaвиo у сeдишту компаније
РЖД у Сaнкт Пeтeрбургу. Нагласио је и дa је врeднoст

рaдoвa који су изведени током
реконструкције школе „Васа
Живковић” изузетно велика и
да
прeвaзилaзи
укупан
трoгoдишњи износ који се издваја из градског буџета за
инвeстициoнo oдржaвaњe свих
основних школа на територији
Панчева.
М. Г.

ЗИМСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Трофеј „Ауто-електричарима”
На петом Зимском турниру у
малом фудбалу, који је недавно одржан у Зрењанину, учествовало је преко 30 тимова, а
победио је панчевачки тим
„Ауто-електричари Горан и
Данијел”. Наши суграђани су
у финалу победили „Бамако”
из Житишта, а треће место је
заузео „ЕК Миленијум” из Качарева.

„Велика ватра”
Чезареа Павезеа и Бјанке Гаруфи

За најбољег играча и голмана проглашени су Филип Пештерац и Жељко Јаћимовић
из панчевачке екипе.
Победнику турнира припало је 200.000 динара, за друго
место награда је била 100.000,
а трећепласирана екипа добила је 50.000 динара. Генерални покровитељ турнира био је
Град Зрењанин.
М. Д.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта то
партнера може навести да
деценијама трпи преваре.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Збогом, прошлости” Деби Мекомбер за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Они који не опраштају превару, мисле да је бољи и ужасан крај него ужас без краја, па
одлазе. Остају и трпе оптимисти без покрића и мазохисти с
покрићем.” 062/1656...
„Страх од неуспеха! Веза
таквих људи је попут ’Титаника’ – они би свирали виолину до последњег тренутка.”
060/0848...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијих одговора на
питање због чега је важно
памтити злочине из Другог
светског рата. Они ће освојити по један примерак
књиге „Семпер идем” Ђорђа
Лебовића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Важно је памтити злочине из Другог светског рата,
да се не понове и не забораве.” 061/7225...
„Важно је памтити да се
не заборави колико човек
може бити морбидан и крвожедан, што побија теорију
да је човек постао од мајмуна.” 064/1792...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мерцедес А160
2002. годиште, бензинац,
хитно. Тел. 063/736-24-98.
(СМС)
ПРОДАЈЕ се мерцедес вито, 2000, регистрован.
064/886-50-02. (СМС)
ПАСАТ Б5, 2001, сив,тамна
стакла, фул опрема, 1.9
ТДИ. 063/315-381. (СМС)
РЕНО 4, 1990. плин, кука,
регистрован до јануара
2018. 064/144-37-33.
(234269)
АУТО-ПРИКОЛИЦА регистрована до јануара 2018.
064/144-37-33. (234269)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет, дизел, 2006, петора
врата, сва опрема, на име.
064/130-36-02. (234917)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
акумулатора, катализатора, продаја делова, долазим на кућну адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (233676)
ОТКУП свих врста возила,
алата и осталих секундарних сировина. Долазим на
адресу. 061/211-59-15,
063/782-82-69. (233676)

МАШИНЕ

ХЈУНДАИ аксент 1.3, 2000,
власник, одличан. 063/13814-51. (234735)

ПАЖЊА! Продајем две
широкоредне агријине сејалице, шесторедне, са
прохромским сандуцима
за ђубре у савршеном стању. 063/728-22-14.
(233964)

ФОРД мондео 2006. прва
боја, сервисна књижица,
дупли кључеви, неударан.
013/348-453. (234708)
КОРСА Ц 1.0, 2002, металик сребрн, изузетан, власник, гаражиран, мала потрошња, све од опреме.
064/123-63-65. (234678)
ВОЛВО 1.9 Д, 2001, металик сребрни, изузетан, гаражиран, власник, продајем. Тел. 064/137-64-14.
(234678)
ЈУГО 55, дуго регистрован,
плин атест, одличан.
061/188-29-72. (234674)
ОПЕЛ вектра Ц, 2003. дизел, нерегистрован, 1.800,
фул опрема. 063/809-3418. (234849)
ОПЕЛ зафира 2001, седам
седишта дизел, први власник. 063/823-29-61.
(234770)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001. децембар, петора врата, фул
опрема, власник, 95.000
км. 064/130-36-02.
(234917)
КЛИО 1.2, 2004, петора
врата, све од опреме, власник, регистрован.
064/130-36-02. (234917)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (234021)
СЕРВИС телевизора, монитора, даљински управљачи
свих врста. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(234627)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(234730)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОПЕЛ астра класик 1.6, децембар 2001, металик сив,
одличан. 064/142-55-93.
(234637)

ПУНТО 1.2, 2007, 2.350
евра, регистрован, петора
врата, клима, одличан.
061/200-73-09. (234719)

ОГЛАСИ

ПАЖЊА! Продајем агријину сејалицу шесторену са
прохромским сандуком за
ђубре, у екстра стању, три
сезоне радила. 063/728-2214. (234909)
ПРОДАЈЕМ сејалицу, прскалицу и хедер за сунцокрет, први власник.
063/376-302. (234853)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гараже у центру,
роло капија, Карађорђева
43. Тел. 063/323-584.
(234513)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту. 064/386-51-87.
(234579)
ИЗДАЈЕМ зидане гараже
на Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (234841)
ИЗДАЈЕМ металну гаражу,
М. Пијаде преко од Хотела
„Тамиш”. Тел. 064/049-6272. (234756)

ПАНЧЕВАЦ
ТЕЛЕФОН:
013/ 301-150

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер двомоторац,
веш-машину, половне делове. 013/346-790,
064/129-73-60. (234839)
ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем и цер, услужно сечење. 064/357-8208, Босанац. (234029)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва. 061/646-77-13.
(234111)
РАСПРОДАЈА кока носиља, у доброј носивости, са
фарме „Дабић” у Панчеву,
по цени од 150 динара по
комаду. Вршимо упис за 4.
фебруар 2017. године.
013/377-901. (234106)
ТА ПЕЋ 6 кв, црвена, цер,
у одличном стању, са точкићима. 064/144-37-33.
(234269)
ОГРЕВНО ДРВО, багрем,
буква, храст, мерење на
лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
СВИЊСКЕ полутке, квалитет, прасићи, могућност
клања, кућна достава.
065/614-74-40, 064/31735-29. (233961)
ТОТАЛНА распродаја преосталог половног намештаја из увоза. Тел. 065/59278-75. (234324)
ПРОДАЈЕМ радијаторе,
собна врата, даске. Тел.
061/634-32-93. (234633)
КРЕКА, грталица, мали
бојлер, стубни усисивач.
064/354-69-76.
(234646)

marketing@pancevac-online.rs

АНТИДЕКУБИТНИ душек,
нов, троделна судопера дубока, роштиљ професионални на плин. 063/17129-90.
ЛР КОШНИЦЕ, трактор Т
40, пољопривредне машине продајем. 060/660-7960. (234654)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2 кв.
063/895-46-59. (234657)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200,
столови од 4.500, кревети
од 9.000, угаона кухињска
клупица од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(234655)
ДЕТЕЛИНА балирана, лепа, зелена, 200 бала.
064/260-03-93. (234788)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, угаона
гарнитура, новији тросед,
регал, кухињски трпезаријски сто са столицама, телевизор 51 цм, ципеларник.
Тел. 063/861-82-66.
(234794)
ЕЛ. ШПОРЕТ, решо, прозор, сто, столице, кадице,
колица, кревет и душек.
064/635-77-42. (234778)
FAMILY GYM са комплетном пратећом опремом,
очуван, ЦД са вежбама,
5.000 динара. 061/145-6804. (234762)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(234751)

ПРОДАЈЕМ нов буков кревет 90 х 200 са душеком,
50 евра. 063/454-005.
(234878)

ДЕБЕЛА свиња 150 кг, могућност клања и сушења
меса. 013/275-30-49.
(234733)

НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, врба и топола, мешано. 064/503-31-35.
(234900)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом гробљу у Панчеву.
064/140-65-99. (234732)

УГАОНА, седећа, фотеље,
тоалетни столови и друго,
због селидбе. Повољно.
063/708-27-75. (234902)

ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
гарнитуре, регале, мост +
регал, сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакар, разно.
063/107-78-66. (234698)
ТЕЛЕ женско, црно-бело,
продајем, тежина око 150
кг. Тел. 061/636-91-56.
(234706)
ХИТНО, изузетно, повољно, кауч, две фотеље, сточић, ствари су очуване.
231-52-91, 064/057-40-35.
(234707)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер „електролукс”
одличан, фрижидер „горење” 145 литара, повољно.
060/180-02-83. (234688)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва, тополу. 061/222-42-14,
061/612-14-50. (234695)
РАСПРОДАЈА: кухиња,
радна, висећа, судопера,
ростфрај, шпорет, сто,
веш-машина, кауч, француски лежај, орман.
063/874-57-56. (234699)

НОВ тренажни бицикл, масиван, повољно. 063/70827-75. (234902)
ПРОДАЈЕМ немачки ТВ,
екран 67 и комоду музичког стуба. 063/775-99-86,
372-144. (234928)

КУПУЈЕМ секундарну сировину, акумулаторе, гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре.
064/484-13-76. (234930)

ХИТНО продајем 2.5 ара
са кућом 40 м2 у Козарачкој 32-б, легализовано,
укњижен. 063/450-541.
(234202)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре и остали отпад.
061/322-04-94. (234930)

КУЋА у Војловици, 120 м2
+ посебна 45 м2, хитно,
25.000 евра. 062/185-8673. (234274)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, бакар,
месинг, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (234930)
КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, веш-машине, замрзиваче, шпорете, телевизоре, акумулаторе. 061/20626-24. (234930)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, вршим поправку
ваших, достава. монтажа,
гаранција. Акција.
063/193-69-30. (234919)

КУЋА, 70 м2, помоћни
објекти. Качарево.
063/694-451. (234384)
ПЛАЦ са старом и почетом
новом кућом на продају,
1/1, Банатски Брестовац.
060/700-51-89. (233219)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Новосељански
пут, Панчево. 063/153-3770. (234566)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (234574)
КУПУЈЕМ половно покућство, полован намештај,
гвожђе, перје. 066/900-7904. (234582)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
(234566)
ХИТНО продајем кућу са
окућницом. Омољица, Ул.
Бихачка бр. 1. 061/680-1770. (234548)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња, 10.000 динара, нова. 371-568, 063/773-4597. (234816)

ПРОДАЈЕМ башту са кућицом на Старом црепајачком путу. 066/518-54-44.
(234572)

ПРОДАЈЕМ каљеву пећ,
130 евра, у солидном стању. 063/821-08-09. (23486)

КУЋА на продају у Омољици. Михајла Пупина.
013/618-844. (234583)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-8142. (234851)

ПРОДАЈЕМ пола куће са
две стамбене јединице и
припадајућим плацем од
1.78 ари, у Улици Милке
Марковић. 064/326-38-37.
(234587)

ПОЛОВНИ дрвени прозори
1.000; врата балконска
2.000, метална врата.
063/809-34-18. (234849)
КРЕКА весо пећ на продају. Повољно. Тел. 063/10179-08. (234895)
ПРОДАЈЕМ алфа плам пећ
на дрва, нова, замрзивач
три преграде, нов, 65 л.
Фрижидер горење полован. 064/003-74-80.
(234866)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине, акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(234608)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 335-930, 064/366-5787. (234751)

ОМОЉИЦА, две јединице,
4,65, само 14.500, Новосељански пут, ПР и ПК,
32.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4698)

КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње и
остало покућство. 062/14849-94. (234851)

КУЋА на продају, није за
рушење, Јове Максина 31.
064/813-00-21.
(233905)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, викендица 25 м2, помоћне
просторије 64 м2, све легализовано, на 14 ари воћњака и баште, 15.000 евра.
063/771-42-24. (234584)
ПРОДАЈЕМ кућу, две стамбене јединице, грејање,
126 м2, Панчево.
066/944-55-82.
(234600)

Петак, 3. фебруар 2017.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, 50 м2, са кухињом, 30.000; 74 м2, трособан, 43.000; 110 м2,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (234613)

ТЕСЛА, 70 м2, новија, 3
ара, 32.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(234757)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 60 м2, 4
ара, сређена, усељива. „Гоца”, 063/899-77-00.
(234613)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

2

ЦЕНТАР, кућа 110 м ,
80.000; шири центар 4 ара,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (234613)

КУПУЈЕМ земљу у Долову и
околини доловачког атара,
на вечито и у закуп.
063/728-22-14. (234909)

ПЛАЦ, викенд насеље Мале Шуме, Долово, 20 ари,
50 м2. 063/738-22-72.
(234615)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део
куће са окућницом у Качареву, Омладинска.
064/231-58-40, 066/50666-66. (234620)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража, етажно
грејање, 3,2 ара, повољно.
064/124-48-15. (234624)
МИСА, Козарачка, 80 м2,
плац 6.5 ари, 27.000, комплет намештено. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (234623)

СТАНОВИ

УЖИ центар, 200 м2, 4 ара,
нова, 110.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-2383. (234835)
ШИРИ центар, три стамбене јединице, 4 ара, 70.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (234835)

ПАНЧЕВО, центар, кућа 98
м2 + 26 м2, на 3 ара, продајем/мењам. 063/768-9643. (234739)
КУЋА, две стамбене јединице, 130 м2, гаража, помоћни објекти, 7. јули 32.
063/876-35-55. (234712)
КОТЕЖ 1, новија кућа, две
стамбене јединице, повољно, Миса, кућа, 17.000.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(234696)
ДВЕ куће на једном плацу
са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (234691)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, II,
двособан, 30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (234623)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, VI,
трособан, 32.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (234623)

МАРГИТА, новоградња,
двособан, I, ET, 40.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (2134723)
МИЛОРАДОВИЋ насеље,
четворособан, 80 м2,
64.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2134723)
ПОЧЕТАК Котежа, најлепши двособан, 53 м2, III,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(234726)

ПРОДАЈЕМ стан, шири
центар, 57 м2, стара градња, комплетно реновиран.
Власник. 063/825-59-15.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ у центру станове у завршној фази.
060/634-01-26. (234209)
ПРОДАЈЕМ стан 37 м2, II
спрат, ЦГ, Стрелиште.
063/890-97-53. (233589)

ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком путу, 17 ари, повољно.
069/186-54-05. (234831)

ПРОДАЈЕМ фул сређен
стан на Тесли, 52 м2,
27.000 евра. 064/444-4290. (234445)

КАРАУЛА 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)

ЦЕНТАР, 42 м , нов, повољно, I спрат, 40 м2,
30.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (234696)

МИСА, 38 м2, ПР, једноипособан, 26.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (234623)

РОБНА кућа, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(234726)

ЦЕНТАР, 60 м2, ПР + I, TA,
42.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (234623)

СОДАРА, 35 м2, једнособан, IV, ЦГ, терасе, 18.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (234726)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан 55 м2, Стари Тамиш,
14.500 евра. 060/067-7333. (234660)

ЦЕНТАР, двособан, I, 56
м2, 35.000, улично, реновирано, 37, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(234728)

ТЕСЛА, двоипособан, две
терасе, квалитетно, реновиран, ЕГ, одмах усељив .
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (234673)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68
м2, на 10 ари, 42.500.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (234836)

КУЋА у Панчеву, Цара Душана 100, 176 м2, на 8 ари
плаца. 013/251-66-46.
(234858)

2

ЈЕДНОИПОСОБАН, 39 м2,
Тесла, ТА, мењам за већи,
22.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(234673)

СТАРА МИСА, Банијска,
11,3 ара плаца, 23.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (234836)

ЦЕНТАР, Гимназија, улични део куће. 061/114-1134. (234885)

ТЕСЛА, двоипособан, VI
спрат, двособан, V спрат,
реновиран. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(234696)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Котеж 1, цена 13.000
или мењам за мањи у згради, до II спрата. Тел.
064/438-43-47. (СМС)
СТАН, 39 м2, III спрат, нова Миса, 16.000 евра.
063/804-07-85. (234922)

ПРОДАЈЕМ ланац и по земље, Долово, Ливадице.
061/153-34-61, 319-754.
(234669)

KУЋА, Војловица, 105 м2,
50 ари. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2134723)

КОТЕЖ 1, 57 м2, IV, ЦГ,
26.500; 61 м2, двособан,
31.000. „Гоца”, 063/89977-00.(234613)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, ЦГ, 19.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

ПОНУДА

ПРОДАЈА грађевинских
плацева 3 и 4 ара (почетак
Тополе), 10 ари, Стрелиште. 063/880-00-63.
(234659)

КУЋА, нова Миса, две етаже, ЦГ, 2 ара, 54.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (2134723)
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СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2,
цена 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(234515)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
62 м2, двострано оријентисан, 34.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(234673)

ТАМИШ КАПИЈА, 62 м2, III
спрат. 063/329-340.
(234602)

КОД Турске главе кућа 120
м2, дворишни стан, 40 м2, 2
ара, 51.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (234709)
МАГАЦИН, хала са канцеларијама, екстра локација,
хитно, повољно. 062/10520-12. (234815)
КУЋА, 288 м2, нова Миса,
може етажно, власник,
62.000 евра. 065/554-6923. (234777)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг мученика 18. Тел. 064/167-0477. (234752)
ТЕСЛА, одлична на 4,7
ари, 62.000; Доњи град,
100 м2, 7 ари, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(234755)
ЈАБУКА, кућа на продају,
повољно, власник.
063/765-82-60. (234768)
ПЛАЦ, Баваништански пут,
57 ари, до пута, објекат,
вода, струја, повољно.
065/507-09-84. (234758)
2

ТЕСЛА, 61 м , 2 ара, двособна, новија приземна,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (234757)

КУЋА на продају, Стрелиште. 060/165-43-02. (2348)
ДОЊИ град, кућа, сређена, са два стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97. (234915)
СТАРА МИСА, Златиборска улица, 5 ари, струја,
вода, власник. 063/449798. (234921)
ТРИ куће засебне на 6.5
ари плаца, 60 + 100 + 50,
37.000 евра. 061/664-3926, стара Миса. (234922)
КУЋА 60 м2, 2.5 ара, стара
Миса, 16.000 евра.
061/664-39-26. (234922)
2

КУЋА 100 м са помоћним
објектима, 3 ара, 18.500
евра, стара Миса. 061/66439-26. (234922)

СОДАРА, 54 м2, двособан,
27.000; 68 м2, двоипособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (234613)
ЦЕНТАР 106 м2, четворособан, I, ЦГ, 65.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(234613)
2

ТЕСЛА, 45 м , двособан,
23.500; 54 м2, 28.000; 57
м2, двоипособан, 34.000;
70 м2, трособан, 35.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(234613)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
24.000; 61 м2, двособан,
28.000; 59 м2, двоипособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00.(234613)

НОВ трособан стан, 64 + 8
м2, нова Миса, власник.
065/554-69-23. (234777)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, ЦГ,
тераса, подрум, Стрелиште, центар, 14.300.
064/635-77-42. (234778)

КОТЕЖ 2, двособан, 58,
ЦГ, 25.000; Содара, једнособан, ТА, 22.000; Стрелиште, двособан, 55, 29.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(234728)
2

НА ПРОДАЈУ, Тесла, 70 м ,
ЦГ, VI спрат. Тел. 064/86748-48. (234705)

ЦЕНТАР, 28 м2, ЦГ, 20.500,
гарсоњера, Тесла, 37 м2,
ТА, 19.500, једноипособан.
(49), „Мустанг”, 062/226901, 064/340-37-14.
(234752)

НОВА МИСА, 58 + 6 м2,
17.000; Стрелиште,
сређиван, троипособан
48.000. „Лајф”, 061/66291-48, 317-634. (234755)
ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, на
Котежу 2, спрат VI.
065/398-98-99. (234759)
ТЕСЛА, двособан, 61 м2, II,
ЦГ, комплетно сређен,
36.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234761)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32, ВП, ЦГ, комплетно сређен, 24.500. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (234761)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72
м2, II, 39.000; 62 м2,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234761)

ТЕСЛА, двособан реновиран, I, TA, 32.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(234752)
КОТЕЖ 1, 57 м2, II, двособан, тераса, двостран, ЦГ,
32.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(234752)
МИСА, леп једнособан, 37
м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(234752)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58 м2, V
спрат, Гундулићева 5,
27.500. 063/329-340.
(234602)
ЦЕНТАР, 60 м2, двособан,
I, ЦГ, 38.500; 64 м2, двоипособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (234613)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI
спрат, ЦГ, лифт, V спрат,
двособан, 27.000.(661),
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(234696)

ТЕСЛА, двособан, II, TA,
27.000, двоипособан,I, ЦГ,
30.000. „Лајф”, 061/66291-48, 317-634. (234755)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28 м2,
ЦГ, III, 20.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(234752)
СТРОГИ центар, први
спрат, двособан, две терасе, ТА, идеално за канцеларију, ординацију, усељив
одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(234673)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, ЦГ,
квалитетно реновиран, одмах усељив, 24.500 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (234673)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу, власник.
062/880-31-94. (234722)
НОВА МИСА, гарсоњера,
12.000; једноипособан,
24.000, у згради, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

ПРИЛИКА, стан 58 м2, из
социјалног програма,
16.900, „Елпис”.
061/324-40-85.
(234685)

ПЕНЗИОНЕРИ, купопродаја стана са вашим плодоужитком, доживотно издржавање. „Елпис”, 061/32440-85. (234685)
СОДАРА, двособан, 54 м2,
ЦГ, лифт, 30.000, договор.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(234696)

ТЕСЛА, једноипособан, 37
м2, ТА, V, лифт, 19.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (234752)
ШИРИ ЦЕНТАР, нови једноипособни, I, плин, 700
евра квадрат. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(234752)
СОДАРА, трособан, I, ЦГ,
38.500; троипособан, III,
ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(234755)
КЕЈ, четворособан, I, ЦГ,
договор, војне двоипособан, V, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(234755)

СОДАРА, двоипособан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (234761)
КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2,
III, 31.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (234761)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп, 13.300. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(234757)
КОТЕЖ 2, прелеп једноипособан, 52 м2 + Т, I,
36.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (234757)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 64 м2 + Т, ЦГ, II, квалитетан, 39.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(234757)
КОТЕЖ 2, добар двоипособан, 66 м2 + Т, IV, 41.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (234757)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, II,
TA, тераса, 28.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

СОДАРА, двособан, 53 м2,
VII, ПВЦ, добар, 28.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(234757)

СОДАРА, двособан, 58 м2,
ТА, једноипособан, 45 м2,
ЦГ, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2134723)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
комфоран, 61 м2, 28.500.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(234709)
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ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, ЦГ, власник. 063/822-87-67.
(234787)
ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ, 3.5 ара,
укњижена, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234818)
СТРЕЛИШТЕ, одличан двособан, 56 м2, IV, ЦГ, ПВЦ,
две терасе, сређен, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (234818)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ЦГ,
ВПШ, усељив, 24.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(234818)
КОТЕЖ 1, 48 м2, двособан,
ВП, тераса, ЦГ, усељив,
27.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(234818)
КОТЕЖ 2, 70 м2, III, двоипособан, ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234818)

СТРЕЛИШТЕ, центар; трособан, 69 м2, ВП, новија
градња, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан, 61
м2, 27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)

ТЕСЛА, четворособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (234709)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, III, ТА, усељив, 25.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(234709)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 84 м2,
тераса, укњижен, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(234675)

НОВОСАДСКА, 50 м2, високо приземље, реновиран,
30.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (234709)
ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
42.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(234709)
ТЕСЛА, двоипособан, сређен, гаража, 69 м2, 46.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (234709)
КОТЕЖ 1, двособан 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(234675)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, III, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(234675)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, VII, новија градња,
42.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)

ЦЕНТАР, једноипособан 37
м2, IV, ЕГ, новији, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (234675)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
комплет реновиран, 48 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (234836)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА, III, 20.700.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (234836)
ЦЕНТАР, трособан, 90 м2,
тераса, два мокра чвора,
ЦГ. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (234836)
КОТЕЖ, једноипособан, 45
+ 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2, 26.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)
КОТЕЖ, трособан, 71 м2,
39.500; двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (234458)
НОВОСАДСКА, 50 м2, високо приземље, реновиран,
30.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

КОТЕЖ, гарсоњера, 28 м2,
19.500; двособан, 56 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (234836)

СОДАРА, 61 м2, двоипособан, комплет сређен, усељив, ЦГ, ПВЦ, 37.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (234818)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,
104 м2, новоградња, ЦГ,
четворособан, IV, 750
евра/м2. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
ШИРИ центар, дуплекс, 85
м2, IV, ЦГ, новија градња,
68.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(234818)

НОВОГРАДЊА, Цара Лазара, једноипособан, I и III
спрат, одмах усељиви,
35.000. 063/274-951.

СОДАРА, 83 м2, ЦГ, I, две
терасе, потребно реновирање, 39.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-2383. (234835)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
54 м2, ЦГ, V спрат, усељив.
Тел. 064/824-17-13.
(234860)

НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара,
трособан, 64 м2, III спрат,
одмах усељив, 46.000.
063/274-951. (234818)

ПОТКРОВЉЕ, 50 м2, Архив, Зелена пијаца, 6.000
евра. 061/114-11-34.

СТАН у кући, I спрат, 55
м2, не треба улагање, хитно. 063/708-27-75.
(234902)

НОВОГРАДЊА, Цара Лазара, трособан, 64 м2, II,
одмах усељаив, 50.000.
063/274-951. (234818)

ЦЕНТАР, једноипособан,
двособан, I, III, IV, ЦГ, ТА.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (234887)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно сређен, парно, лифт,
власник. 064/260-05-34.
(234934)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, ЦГ, V, лифт, 26.000.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (234832)

КОТЕЖ 1, двособан, I
спрат, Радова зграда, одличан, продајем. 063/372124. (234881)

ТРОСОБАН, центар, 78 м2,
40.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4698)

КОТЕЖ 1, гарсоњере, 27
м2, ЦГ, приземље, II. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (234832)

ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
грејање, интерфон, телефон. Тел. 064/003-74-80.

ТЕСЛА, трособан, 70 м2,
36.000; једноипособан, 38
м2, 21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двоипособан, 70
м2, 36.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први спрат,
25.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, 27.000; двособан, 46
м2, 23.000 евра; гарсоњера
21 м2, 13.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
МИСА, једнособан, 35 м2,
16.000; једноипособан, 37
м2, 17.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 69 м2, 38.000; једнособан, 37 м2, 23.000.(097),
„Перфект”,
064/348-05-68.(234836)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки,
гарсоњера, III, 17 м2, ЦГ,
10.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (234832)
МАРГИТА, нов двоипособан, приземље, 54 м2, гас,
36.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(234832)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ВПР, 56 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (234832)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 72 м2, ЦГ, I, добра
зграда, 40.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (234835)
ЦЕНТАР, гарсоњера, ЦГ,
III, 11.500. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-2383. (234835)

ЦЕНТАР, трособан стан, 83
м2, ЦГ, V спрат, 44.000.
063/466-347. (234882)
КОТЕЖ, гарсоњера, 25 м2,
II, повољно, 16.500 евра.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (234884)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, ВП, 24.000 евра.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (234884)
ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
IV, 29.000 евра. (242),
„Кварт”, 346-392,
064/2125-62-67. (234884)
СТАН, 45 м2, Кикиндска,
IV спрат, Котеж 2.
063/272-152. (234910)
ПОТПУНО реновиран стан,
близина Хотела „Тамиш”,
37 м2, приземље, ТА.
064/829-29-02. (234892)

ДВОСОБАН до улице, 7, јули, 11.000; Д. Град 10.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(234934)
ЦЕНТАР, нов, I, 40, тераса,
укњижен, 31.000; гарсоњера, I, само 11.500. „Милка
М”, 063/744-28-66. (2349)
ГАРСОЊЕРА, фул, нова,
укњижена, тераса, комплетно намештена, вреди.
„Милка М”, 063/744-28-66.
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ВП,
43, само 23.000; центар, I,
34, одличан, 28.000. „Милка М”, 063/744-28-66.
(234934)
ДВОСОБАН, Котеж 2, М.
Пијаде, прелеп, 39.000;
Стрелиште, VII, 21.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(234934)
ДВОИПОСОБАН, Котеж 1,
Ослобођења, 35.000; Маргита, ВП, нов, 40.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(234934)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће,
агенција „Кров”, 060/68310-64. (234726)
ПОТРЕБАН једнособан
стан у згради за адаптацију. Исплата одмах.
061/172-31-93. (234675)
КУПУЈЕМО станове и куће
на свим локацијама, исплата одмах. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(234835)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (234832)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан са грејањем на
Миси. 064/214-41-79.
(234579)
СТАН за издавање на Тесли, мањи, у кући. Тел.
063/849-94-07. (234577)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, запосленом самцу, 80 евра.
062/361-676. (234551)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Миси.
063/253-466, 013/370-864.
(234591)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли.
069/251-75-57. (234595)
САМЦУ собу издајем, у
центру града, могуће кување. 065/416-49-78,
062/377-345. (234588)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 064/23158-40, 066/506-66-66.
(234620)

МАРГИТА, дворишни стан
око 50 м2, за издавање,
празан.
Тел. 061/272-01-87.
(234606)

НАМЕШТЕНА соба са употребом опремљене кухиње
и купатила. Центар, ТА, кабловска, интернет.
064/129-76-04. (234632)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Содари. Тел.
062/873-62-98.
(234647)

КОТЕЖ 2, на дуже, двособан, делимично намештен,
III спрат. Тел. 311-647,
063/803-12-36. (234506)

ГАРСОЊЕРА, 36 м2, Котеж, полунамештена, ЦГ,
кабловска, интернет.
064/189-50-99.
(234638)

ОЗБИЉНОЈ породици потребан двособан, трособан
стан на Тесли, хитно.
063/177-83-02.
(234828)

СОДАРА, празан једноипособан, зграда, ЦГ, телефон,
интерфон, на дуже.
064/120-77-30. (234787)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. 063/286-110,
013/236-72-85.
(234738)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
новоградња, 56 м2, ЦГ.
060/064-43-53. (234781)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 2. 063/196-49-43.

НАМЕШТЕН једнособан
стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07.
(234731)

ДВОСОБАН комфоран, намештен, ТА грејање, кабловска, Содара, Вардарска улица. 060/130-34-54.
(234767)

ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар.
063/810-92-39.
(234843)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
комплетно намештен, Тесла, близу „Авива”.
062/600-365, 064/482-1814. (2348449

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан на Котежу 1.
063/865-27-89.
(234692)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, гарсоњера, самцу, намештено.
Центар, повољно. 061/13179-04. (2347249

ПОСЛОВНА зграда са магацинским и производним
простором, хитно, повољно. 062/105-20-12.
(234815)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
центар, ТА, вреди видети
лично. 063/734-82-31.
(234689)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
066/342-242. (234873)
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ИЗДАЈЕМ локал, центар,
тренутно салон лепоте, на
истој локацији и намештен
стан. 063/734-83-21.
(234689)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен дворишни стан и
гарсоњеру, грејање. Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (234874)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци и на Стрелишту.
064/404-91-49. (234693)
ИЗДАЈЕ се локал 100 м2 у
АЦ „Звезда” и канцеларијски простор. Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(234680)

НАМЕШТЕН стан, 38 м2,
Котеж 2, 130 евра. Оливера, 060/535-33-57.
(234879)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж, први спрат, Вршачка улица, одличан.
063/372-124.
(234881)

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 и
канцеларију 25 вкм, Војводе Путника 29. 063/278250. (234680)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ Змај Јовина
2. Тел. 060/562-62-96.
(233970)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли код пијаце. 064/16356-08. (234869)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са фиксним
телефоном, као и грејањем
на ТА пећ, на дужи период.
063/295-935, Улица Моше
Пијаде 1/а.
(234870)
ИЗДАЈЕМ стан, може и за
локал, 35 м2. Цара Душана
38. 062/886-56-02, 351477. (234903)
ИЗДАЈЕМ стан једнособан,
намештен, ТА пећ грејање.
064/422-08-25,
013/370-534.
(234898)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78.
(234838)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новијој кући. 064/130-3602. (234917)
ИЗДАЈЕМ стан. 060/46213-01. (234917)
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ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код Суда, 15 м2. 069/663-773.
(234003)
СОДАРА, Макси, 58, лифт,
ЦГ, депозит, намештен, 150
евра. 064/320-05-42.
(234926)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Војводе Радомира
Путника 21. 063/891-0558. (2347999)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, централно
грејање, 100 евра.
064/053-08-25. (234929)

ИЗДАЈЕ се пословни простор 40 + 10 м2, Синђелићева 35. 064/217-48-56.

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у Зелену пијацу. 060/35103-56. (234869)
ПРОДАЈЕМ киоск брзе
хране на Аутобуској.
064/188-55-61. (234914)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
061/200-73-09. (234719)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице 23 м2, погодан за агенцију, адвоката.
352-105. (234713)
ЛОКАЛ издајем 230 + 50
м2, Качарево, 150 м од
центра, за све намене +
трособан стан. 066/601-2799, 062/379-258. (234682)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
у строгом центру, 50 м2, са
разрађеним салоном, Цара
Душана 1, лукс градње за
стару кућу шири центар.
065/258-87-88. (и)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту. 064/959-98-83.
(234312)
ТЕСЛА, локали за издавање, 33 и 15 м2. Тел.
061/153-34-32. (234604)
2

ИЗДАЈЕМ локал 40 м у
центру, повољно. 064/85070-69. (234619)

ПОТРЕБНА конобарица кафеу „Пацифико”. Б. Јовановић 9, доћи лично.
(234612)

„ХАЛО ЛЕСКОВАЦ”, потребне раднице за рад на
роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10. (234741)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру, телефон, роло решетке. 063/622-209.
(234688)

ПОТРЕБНА радница у пекари и пекар за бело пециво. 064/403-51-32.
(234681)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (234653)

ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”
потребна куварица.
063/249-482. (234890)

ПОСЛОВНА зграда са магацинским и производним
простором, хитно, повољно. 062/105-20-12.
(234815)
ЛОКАЛ, Котеж, I, нов, 41
м2, 32.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(234723)
80 КВМ, Дом омладине –
Макси, 15.000 евра.
061/114-11-34. (234885)
ЛОКАЛ код Аутобуске станице, пијаце, издајем, 15 –
100 м2, све намене.
063/372-124. (234881)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 450 м2. 060/312-9000. (234901)
ПРОДАЈЕМ пословну зграду 1.700 м2 на 10 ари плаца, може замена. 060/31290-00. (234901)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
29 м2. 060/043-52-98.
(2349019
ИЗДАЈЕМ локал у Стевана
Шупљикца на главном путу. 064/370-79-47.
(234904)
ИЗДАЈЕМ два локала, центар, повољно и продајем
две ТА пећи. 064/283-4835. (234924)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, 22 м2. 063/858-8697, 013/341-697. (234927)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН монтер за тотал ТВ. 064/812-66-91.
(СМС)
ПОТРЕБНА конобарица
перионици „Пионир”.
069/108-06-54. (234387)
ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу.
060/661-11-07, Љиља.
(234608)

КУВАР потребан ресторану. 060/024-05-73.
(234920)
НОВООТВОРЕНОМ фаст
фуду на Стрелишту потребна радница. 060/51052-90. (234631)
НА ПРОДАЈУ продавница
здраве хране, повољно, у
раду. 062/658-100. (2346)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кол центру, звати радним
даном од 10 до 16 сати.
064/645-30-95. (234857)
АУТОПЕРИОНИЦИ потребни радници за прање возила и тепиха, искусни.
063/809-34-18. (234849)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (233196)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
шпалетне прозори, врата,
реновирање, кровови, бетонирање. Повољно.
063/865-80-49. (234379)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (234366)

ПОТРАЖЊА

СТУДЕНТКИЊА даје часове немачког језика ученицима. 066/425-193.
(234565)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРАСКИ
радови. Мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте
завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (234570)

ПОСАО

АЛУ ПВЦ сервис, уградња,
производња свих врста
прозора и врата. 063/84334-56.

ПОТРЕБАН пекар и старији возач са искуством.
064/120-09-42. (234811)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/691-01-13.
(229077)

ПОТРЕБНА касирка за рад
у месари. 063/362-427.
(234791)

МАСАЖА релакс. Нина и
Лана. 061/224-50-39.
(234625)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (234589)
РЕЖЕМО воће. 064/33089-91, 064/380-58-59.
(234590)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(234593)

Петак, 3. фебруар 2017.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (234594)
ЕЛЕКТРИЧАР ради нове
инсталације, поправка старе, бојлере и остале поправке. 060/521-93-40.
(234608)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (234610)
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ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(234783)
ПРОФЕСОР клавира, руска
школа, даје часове за све
узрасте. 064/468-09-02.
(2347829)
АДАПТАЦИЈЕ станова, зидамо, радимо кровове, фасаде. 064/206-50-91.
(2347759
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
поправке, одгушење канализације одмах. 063/269173. (234720)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(234747)
РАДИМО све физичке послове: рушења, разбијање
бетона, ископи, утовари,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (234760)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (234645)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења кућа, зидова, одношење непотребних ствари. 060/035-47-40.
(234760)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
„ДЕТЕЛИНА Д” пружа све
врсте помоћи у кући.
069/252-44-81. (СМС)
АГЕНЦИЈА „Детелина Д”
пружа све врсте помоћи у
кући. 069/252-44-81.
(СМС)

МЕЊАМ пелене, непокретним особама, радим по кући. Весна. Тел. 062/109-5816. (234672)
НУДИМ помоћ покретним,
полупокретним особама,
нега, кување, спремање
станова. 061/683-09-29.
(234649)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (234651)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (234650)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (234832)
ПСИХОЛОГ, саветовање,
разговор, психотерапија,
дијагностика, амерички
сертификати. Тел.
061/198-32-32. (234813)

ВОДОИНСТАЛАТЕРИ: одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис одмах. 377-930,
064/586-85-39. (234818)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661,
061/132-85-43.
(234894)
ПОПРАВКА. Столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(234886)
ДЕФЕКТОЛОГ ради са децом са сметњама у развоју.
Оливера, 060/535-33-57.
(234879)
ПОПРАВКА беле технике,
веш-машине, замрзивачи,
судо-машине... Овлашћени
сервис „Фриго-Пеђа”.
063/771-24-16,
013/301-300.
(234880)

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.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, све
за воду, 00-24 сата, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (234639)
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. (232372)
СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници. 064/48265-53. (233272)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(233572)

НЕГА старих и болесних:
терапије, превијање, катетери, медицинске сестре са
искуством. 060/067-61-05.
(234822)
ОЗБИЉНА жена тражи посао: одржавање домаћинства, чување деце, може
препорука.
064/129-97-24.
(234825)
МЕДИЦИНСКИ педикир
(урасли нокти, курје очи),
терапеутска, естетска масажа, тотална, парцијална.
061/308-95-86. (234823)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у
стамбеним и пословним
објектима. 064/134-30-18.
(234802)
СРПСКИ језик, приватни
часови, пријемни, испити,
професор са искуством.
063/115-38-50. (2347929)

ЧАСОВИ математике,
основци и средњошколци.
066/006-584, ФБ: prva pomoc-matematika. (234862)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи, сигуран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (234936)
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-75.
ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛ столарију, комарници, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке
услуге. 060/545-34-04.
СЕЧЕЊЕ и обарање дрвећа, кошење, крчење, вађење пањева, фрезирање.
064/196-17-32. (234912)
СРПСКИ, часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних,
контролних.
064/462-37-64. (234925)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (234698)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(234698)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (234698)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (234698)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (234698)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(234698)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (234611)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић.
(234771)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (234626)

ИСПРАВЉАМ алу-фелне.
Панчево, Радничка 1-а.
063/240-591. (2134840)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117. (234819)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар,
аутоелектричар, мобилних
телефона, ауто-радија.
Дејан, 063/800-01-96.
(234597)

ЗИДАМО куће од темеља
до крова.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91. (234775)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(234776)

ТРАЖИМ очевица догађаја
вербалног конфликта 20.
јула 2016, око 9.30, на Зеленој пијаци. 063/773-7415. (234615)
ОГЛАШАВАМ неважећом
легитимацију изату од
АТП-а на име Јелица Ћирић. (234772)

ПОТРЕБНА жена за помоћ
у спремању јела и лако чишћење стана. Пожељно са
нове Мисе. 064/123-16-60.
(234872)
МОНТИРАЊЕ ТВ антена,
поправка сет топ бокса,
рисивера, телевизора, даљинаца за централну.
063/800-01-96. (234717)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: веш-машине, бојлере, шпорете, фрижидере, пећи, електроинсталације, одмах. 060/18002-83, 062/186-48-22.
(234688)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(234683)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
могућност хладњаче. Џаја.
065/403-58-43.
(234576)

ПОТРЕБНА жена за помоћ
у стану слабо покретној
особи. 064/069-14-11.
(234585)

ДОБРО ситуираном пензионеру потребна госпођа за
дружење уз обострано задовољство. 060/037-31-81.
(234701)

ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање. Панчево,
Радничка 1-а. 063/240591. (2134840)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(234353)

СКЛАПАЊЕ и израда намештаја по мери, медијапан, универ, дрво.
060/347-84-00.
(234578)

ПРЕВОЗ малим кипером,
огревни материјал, одвоз
шута, шодер, песак.
063/822-97-26. (234763)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (234899)

РАЗНО

МОМАК 29 година,
дискретан, тражим даму
ради дружења.
063/ 805-02-97. (СМС)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, ново,
кабловска, паркинг.
063/759-98-77. (234439)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

30. јануара 2017. године, у 68. години заувек нас је напустио наш драги

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće radno
mesto:

MAGACIONERE
Uslovi:
· Minimum III stepen stručne spreme (mašinske,
elektro ili poljoprivredne škole)
· Osnovni nivo rada na računaru
·
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

РАДОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ

Nudimo Vam:
· Obavezan probni rad
· Redovnu zaradu, dobre uslove rada i pozitivnu radnu
atmosferu
· Mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja

ДРАГИЊИ ШТАМПИЋ
1938 – 31. I 2017.

Kontakt e-mail: servis@almex.rs
Konkurs je otvoren do 10. 02. 2017.

од СИНИШЕ и ВЕРЕ
(109/234806)

Сахрана ће бити обављена 2. фебруара, у
13 сати, на Новом гробљу.
Имати тебе поред нас је представљало
огромну срећу, а твој одлазак је оставио
вечиту тугу и празнину коју ништа не може испунити.
Заувек с тобом твоји најмилији: супруга
ГОРИЦА, син ДАВОР и ћерка ДАНИЈЕЛА
с породицом
(86/234749)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине , на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгој

Нашем драгом

Последњи поздрав

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 31. 01.
2017. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Адаптација система грејања природног гаса S9900, S-9950 и регулација протока природног гаса на
S-9900, у Блоку 9, у склопу Рафинерије нафте Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана,од дана објављивања овог обавештења.

ДРАГИЊИ ШТАМПИЋ

РАДЕТУ

од њених: КЕКЕ, ДУШКА, НАТЕ, НЕБЕ,
МИЛОША и НЕМАЊЕ
(111/234806)

од МИЋЕ и АНКИЦЕ

од ДАРКА, НЕБОЈШЕ
и НИКОЛЕ

(142/234875)

(122/234830)

(112/234810)

Последњи поздрав драгом зету

РАДОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ
од породица ЈОВАНОВИЋ и БРАТИЋ
(87/234749)

ДРАГИЊИ ШТАМПИЋ
РАДОСЛАВА
Њене: ФАНИ и ЛИДИЈА с породицама

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

БРАДИ

последњи поздрав
од комшија у Јована
Рајића 15

С неизрецивом тугом и
болом у срцу опраштамо се од вољеног брата,
шурака и ујака

Последњи поздрав драгој

РАДЕТУ
СТОЈАНОВИЋУ

Последњи поздрав пријатељу, колеги и другу

СТОЈАНОВИЋА

(110/234807)

Увек ће бити у срцима
сестре ВЕРЕ, зета
ДРАГОСЛАВА
и сестрића АЦЕ
и ВЛАДЕ с породицама

Деди

о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину

РАДЕТУ
Друштво пчелара – подружница Панчево
(128/234848)

(130/234854)

Надлежни орган обавештава јавност да је 25. 01.
2017. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција ФЦЦ постројења ради отклањања уских грла при раду капацитетом 1400t/dan и
1600t/dan (у летњем периоду), у Блоку 6 у склопу
РНП, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Последњи поздрав дра-

Последњи поздрав свом

гом

ЉУБИНКУ
Увек ћемо се сећати твоје доброте и заувек остајеш у нашем сећању.

ЋАКИ

Унуке АНАСАРА и РЕБЕКА

од његове ЦОЈКЕ с породицом

(46/234665)

(143/234875)

ЈАНОШУ
ПАЛАТИНУШУ
1954–2017.

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

Супруга БОЖАНА,
синови АЛЕКСАНДАР
и ЈАНОШ са супругом
ДИЈАНОМ, унуци
ЈОВАН и ЛУКА
и мајка ЕВА
(154/234911)

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

Последњи поздрав

ДРАГИЊИ
ШТАМПИЋ
од породице МАТОВИЋ
(132/234856)

Петак, 3. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 31. јануара 2017, на Новом гробљу у Панчеву опростили смо се од наше
вољене
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31. јануара 2017. заувек нас је напустила
наша драга

Последњи поздрав мајци, баби и свекрви

МАРИЈИ
МИРКОВИЋ

МИРЈАНА
СРЕТЕНОВИЋ

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ

МИРЈАНЕ СРЕТЕНОВИЋ

Мајко моја,

1949–2017.

Свашта смо заједно кроз живот прошле,
и лепе и ружне тренутке.

Не. Ти ниси отишла анђеле наш.

Решавале сваки проблем који смо имале.
Твоју доброту и велико срце с љубављу
и с поносом чуваћу од заборава.

Ти си у нашим срцима и ту остајеш.
Неутешни супруг СЛОБОДАН и ћерка
СТАНИСЛАВА

Хвала ти за све што си учинила за мене,

преминулој 31. јануара
2017, у 98. години.

16. VIII 1954 – 31. I 2017.
Хвала ти за несебичну брижност и љубав
коју си нам подарила.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја деца ИВАНА, НЕША и ЈАСМИНА,
унуци УНА, НЕВЕНА, ВУК, ЕЛЕОНОРА
и ЈОВАН, снаја МАРИЈА
и зетови МЕТЈУ и БОЈАН

Синови ДАРКО
и МИША, снаје
ДОБРИЛА и СТАНКА,
унуци ДАРКО,
МАРЈАНА, КОСТА
и БИЉАНА, праунуци,
чукунунуци и остала
родбина

(108/234802)

(137/234865)

(135/234863)

живот си ми посветила.
Била си велики борац и такву ћу те вечно
памтити.
Ја ћу се борити и бити још јача,

30. јануара 2017. године, у 78. години, преминуо је наш вољени
отац

као што си ме научила.
Никада те нећу изневерити.
Волим те бескрајно.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.

РАДОВАНКА СТАНОЈКОВСКИ

Твоја ДУДА
(136/234863

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав сестри

ЖАРКО ПРОДАНОВ
1939–2017.
Испраћај је обављен 2. фебруара 2017. на Новом гробљу у Панчеву. Хвала ти за сву љубав и подршку коју си нам давао.

рођ. Путић
1954–2017.
Кад си звезда селе наша, нек си међу звездицама. Међу својим селе наша, међу својим сестрицама.
Воле те твоје сестре НАДА и ЈОВАНКА
и њихови ЗОРАН, ДУЛЕ, ЈЕЛЕНА, НИКОЛА,
САЊА, ВОЈА, МИЛИЦА и ЕРВИН
(107/234803)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

МИРИ
СРЕТЕНОВИЋ

Ожалошћени: ћерка САЊА и син ЗОРАН са супружницима
и унуци НЕМАЊА, СРЂАН, ТАЉЈАНА, МИРОСЛАВА,
МАША и СТЕФАН
(139/234867)

МИРЈАНИ
СРЕТЕНОВИЋ

С болом и тугом опраштамо се од нашег

Вољеном супругу, мом
од ДРАГИЦЕ,
ПРОДАНЕ и НАДЕ
с породицама

од РАДМИЛЕ
с породицом

(140/234868)

(145/2348839)

Последњи поздрав

Тужна сам због смрти мог брата

ЖАРКА ПРОДАНОВА
преминулог 30. јануара 2017, у 78. години.
Почивај у миру драги брате.

Дубоко смо потресени
твојим изненадним одласком, драга

Сестра КАТИЦА РЕЉИН
(138/234867)

ЉУБИНКУ

ЉУБЕ

Заувек ћеш остати у мојој души и срцу.
Хвала за проведене године с тобом.
ТОМА, ЈОВАНКА
и ВЛАДА

Твоја, само твоја до гроба ЈАНА

МИРИ

(45/2346659

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ

Брат ПЕРА
с породицом

рођ. Путић
Почивај у миру.
Брат ЈОВАН ПУТИЋ
с породицом

(144/234877)

(127/234847)

30. јануара 2017. године
преминула је наша

(39/234648)

Драгом оцу и свекру

ЖАРКО ПРОДАНОВ
1939–2017.
Куме и пријатељу драги, твоја душа је нашла
мир.
Волимо те заувек.

Последњи поздрав деверу

ЉУБИНКО
СИМИЋ

ЉУБИНКУ СИМИЋУ
Увек ћемо бити поносни што си био део наше
породице.
Почивај у миру.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син СЛОБОДАН и снаја РЕНАТА

ВЕРА МАСЛ
1934–2017.
С љубављу
и поштовањем
син ДЕЈАН, унуци
ДАВИД, ФИЛИП,
МАРИНА и ДУШАН
и сестричина ЛИДИЈА
(105/234800)

(47/234665)

БРАНКУ
ДРАКШАНУ
Снаја ЦИЦА
с породицом
(69/234716)

ЂОРЂЕ и СНЕЖАНА ДРАГАН
(115/2134817)

Последњи поздрав драгој
сестри

Твоји
ДИМИТРИЈЕВИЋИ
(48/234665)

ЖАРЕ ПРОДАНОВ

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

од брата ПЕРЕ
с породицом

Последњи поздрав зету
од породица
МИЛУТИНОВИЋ
и ХАЛУПА

(106/234802)

(133/234859)

РАДОВАНКИ
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Петак, 3. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. јануара 2017, у седамдесет првој години преминула је наша
мајка, свекрва и бака

После кратке и тешке болести преминуо
је наш

Последњи поздрав куму

БОРИ
ЖИВКОВИЋУ

МИЛКА ФИЛИПОВИЋ

БОРИСАВ ЖИВКОВИЋ

1946–2017.
Мајко тешко је наћи речи за овакав тренутак. Наша љубав према
теби је бескрајна.
Нека ти је вечна слава и хвала.
Сахрана је обављена 1. фебруара 2017. на Новом гробљу, у 13 сати.
Ожалошћени: синови ДЕЈАН и НЕНАД, снаје СНЕЖАНА
и СЛАВИЦА, унуци ТЕОДОРА, ФИЛИП, АНДРЕЈ и ЛУКА, као и
многобројна родбина и пријатељи

Ожалошћени: супруга НЕВЕНКА,
син ЧЕДОМИР, ћерка ИВАНА, зет АЦО
и унуке СОФИЈА, ЛЕНА и КРИСТИНА

(60-ф-115)

(43/234661)

Последњи поздрав нашем другару

БОРИ

од кумова
КРСМАНОВИЋА

од породица ЂУРИЋ
и ЦВЈЕТКОВИЋ

(30/234629)

(104/234798)

Поштованом

Последњи поздрав колеги и пријатељи

Последњи поздрав нашој драгој кумици

Драга моја Мила

БОРИСАВУ
ЖИВКОВИЋУ

МИЛКА ФИЛИПОВИЋ

МИЛКА ФИЛИПОВИЋ

рођ. Робић

1946–2017.
Сваки тренутак проведен с тобом био је радостан и пријатан.
Заувек ћеш живети у мојим мислима.
Почивај у миру!
Твоја прија НАДА
(61/ф-115)

МИЛИ
ФИЛИПОВИЋ

БОРИ

Фамилија ПЕТКОВСКИ

РАДЕНКО и МИРА
с породицом

(44/234662)

(98/234786)

Мила, са пуно бола и туге опраштамо се од тебе.
Почивај у миру.
Последњи поздрав

Нека почива у миру.
Кумови ДАШИЋИ
и породица ГРБИЋ

Твоја снаја КАЋА и братанац ИВИЦА
с породицом
(71/234721)

ЈАСМИНИ
ГОРАНОВИЋ

(89/234754)

Последњи поздрав снаји, јетрви и стрини
од станара
у Д. Петровића Шанета
(134/234861)

Последњи поздрав бра-

МИЛКА ФИЛИПОВИЋ

ту и стрицу

Лавовски си се борила, али тело није издржало.
Твоја је душа сада нашла мир уз твог вољеног
брата, а мог оца. Памтићу те по снази, жељи за
животом и осмеху, вољена моја тетка.
Твоја МАКИ с ПЕЦОМ, ЕМИЛИЈОМ и МАРКОМ
(16/234580)

МИЛКА
ФИЛИПОВИЋ

БОРИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ

ВИДИ
РАДОВАНОВ

БРАНКО
ДРАКШАН
6. VIII 1941 – 24. I 2017.
Избледеће ова слова,
увенуће свако цвеће,
али твоје име у нашим
срцима увенути никад
неће.

Последњи поздрав
кума Мили од
породице ТРНАВАЦ

БАНЕ, ЗОРАНКА,
ЗОРАН и БРАНКА

Последњи поздрав од
станара у Миливоја
Блазнавца 1

и његове породице

Супруга СПОМЕНКА,
ћерка СЛАВИЦА
са сином, син
СЛОБОДАН и снаја
БИЉАНА с децом

(120/234827)

(153/234908)

(159/234931)

(100/239793)

(148/234895)

од СРБИНКА

С великом тугом опростили смо се 31. јануара од
наше вољене

МИЛКА
ФИЛИПОВИЋ

МИЛКА ФИЛИПОВИЋ
Дадо моја, хвала ти за све што си поделила са
мном за четрдесет две године пријатељства, и
више од тога...
Претужна твоја Дада
ЉИЉА БЕЛОБРК
(93/234769)

Најдражој комшиници

МИЛКИ ФИЛИПОВИЋ

рођ. Радосавац
1938–2017.
С поштовањем и љубављу твоји: ћерке
ТАТЈАНА и БИЉАНА, зетови РАДОВАН
и ЗОРАН, унуци ТАМАРА, ТИЈАНА, ИВА
и СТЕФАН и праунуци УНА, АНДРЕЈ и СЕРГЕЈ

(72/234721)

(36/234640)

МАРИЈИ
ЈОСИМОВИЋ

МИМА са децом
(99/234789)

9. VI 1934 – 24. I 2017.

Драга пријо, изненадила си нас. Испраћамо те
с болом и великом тугом.
Твоји пријатељи
ЗОРА и ЖИВА

Последњи поздрав драгој

последњи поздрав.

ПАВЛЕ ПАВКОВИЋ

ВИДЕ РАДОВАНОВ

од њених комшија из
зграде у Боре Станковића 3
(29/234628)

Последњи поздрав теча

Последњи поздрав од твојих најмилијих:
супруге АУРИКЕ, ћерке ВЕРИЦЕ,
унуке МИОНЕ и зета МИЛОША
(50/234663)

Последњи поздрав куму

ПАВЛУ ПАВКОВИЋУ ПАЈИ

ПАЈИ
од ЧИЛЕТА, САЊЕ, ТИНЕ и ЛАКИЈА

од куме ЉИЉАНЕ УСПЕНСКИ са синовима
НИКОЛОМ и ВЛАДИМИРОМ с породицама

(49/234663)

(78/234736)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 3. фебруар 2017.

30. јануара 2017. напустила нас је наша мила мајка и баба
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25. јануара 2017. преселила се у вечност
наша драга пријатељица

СЕНКА ВУКОВИЋ

СЛАВИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ

1930–2017.
Хвала јој за сву љубав и доброту коју нам је пружила.
Сахрана је обављена, 1. фебруара 2017, у 14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Син ЗВОНКО и ћерка ЗОРИЦА с породицама
(22/234601)

Последњи поздрав

1932–2017.
Никада те нећемо и не можемо заборавити јер си била одан пријатељ и диван друг.
Нека те анђели чувају.
Твоји другари: АНЂА, ДУШКО,
БРАНКИЦА, ВЕРА, ДОСТАНА, ЉУБИЦА,
МАРА, ДАДА, МЕРИ и РАДА
(58/234688)

БРАНЕТУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

Последњи поздрав стрини

Нашој драгој и вољеној баби

од колега из VCM ХИП „Петрохемија”
(2/234546)

СЛАВИЦИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

од ЦАЦЕ, МАЈЕ и МИРЈАНЕ
(116/234820)

СЕНКИ ВУКОВИЋ

БОШКУ
СОВИЉУ

Последњи поздрав
од тетка МАРИЈЕ и
МИРЈАНЕ РАДОСАВЉЕВИЋ

вечна захвалност за сву љубав, пажњу и мудрост коју си нам подарила.

(160/234932)

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

Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји: ДАКИ, ДЕЈА, СРЕЛЕ и ЗОРИЦА
(31/234630)

Драгој баби

Последњи поздрав драгој баби

Последњи поздрав драгом брату

РАШИЦИ
од другара и пријатеља из Клуба „Тесла”:
МИЋЕ, ОЉЕ, БИЉЕ, ДЕЈКЕ, ЛАКИЈА,
ЗЕМЕ ЧАРУГЕ, ЂИКИЈА, СРЛЕТА, ЗЕКЕ,
МИЛОША, МИЛАДИНА, АЛАМУЊЕ,
ЂОЛЕТА и МИЛЕНКА
(40/234652)

ОЛГА НИКОЛИЋ
Сећање на поглед пун нежности и топлину твог загрљаја не бледи.
Супруг БРАНИСЛАВ и ћерке НЕВЕНКА, ЗОРИЦА
и ВЕСНА с породицама
(155/234916)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

СЕНКИ
ВУКОВИЋ

СЕНКИ
ВУКОВИЋ

ДРАГАНУ
НИКОЛИЋУ

последњи поздрав од
унуке ДАНИЛЕ, зета
СРЂАНА и праунука
СЕРГЕЈА

од унука МИЛОША,
снаје МАРИНЕ
и праунука ДАНИЛА

Сестра ЈАСМИНА
ВОЈИСАВЉЕВИЋ
с породицом

(66/234711)

(74/234727)

(62/234700)

Последњи поздрав вољеној тетки

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 7.
фебруара 2017, у 11 сати, давати четрдесет дана
нашем драгом и никад непрежаљеном

ВЛАДИМИРУ БИСАКУ

РАШИ

У недељу, 4. фебруара,
у 11 сати, на Православном гробљу даваћемо

Никада те неће заборавити колектив
продавнице „Код фарбара”
(151/234905)

полугодишњи помен на-

1998–2016.
Вечно ожалошћени: мајка АНКА, отац ЂЕРЂ,
бабе ВУКОСАВА и ИБОЈКА, деда ГЕРГЕЉ,
сестре СВЕТЛАНА, ЈУЛИЈАНА и ЈОВАНА и брат
АЛЕКСАНДАР
(65/234710)

шој драгој
5. фебруара 2017. навршава се седам година
без наше

СЕНКИ ВУКОВИЋ
НЕНА с породицом

8. фебруара навршавају
се две године откако
није с нама наш драги

(103/234797)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

АЛЕКСАНДРУ

АЛЕКСАНДРУ

РАДОВИЋУ

РАДОВИЋУ

ЛАЛЕТУ

ЛАЛЕТУ

ЕМИЛИЈИ
РАЈКОВИЋ

ЉУБИША
ПЕТКОВ ЏАЈА

МАКИЈА и МИШИКЕ

од СИМКЕТА

и сестра ВАНА

5. II 2014 – 5. II 2017.
Време пролази, али заборав на тебе неће донети.
Заувек у нашим срцима.
Супруга, син, ћерке, зет
и декине унуке

(113/234811)

(158/234923)

(146/234889)

(152/234907)

Твоји синови ДРАГАН
и ЗЛАТКО

од ВЕСНЕ, НИЏЕ,

с породицама

ЦВИЈЕТЕ
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

МИЛОШ
ГЛИГОРИН
СРЕТА

Прошло је само вријеме. У нама и даље живе
успомене на најљепше
тренутке.
Твоји најмилији

4. II 2009 – 4. II 2017.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји најмилији

(147/234892)

(150/234901)

МИЛАН
РАБЉЕНОВИЋ
Твоји најмилији
(157/234918)
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6. фебруара навршава
се тужна година откако
није с нама наш вољени
отац

6. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана откако нас је напустила наша

КОТЛАЈИЋ

БРАНИМИР
ЖИВКОВИЋ

ВИОРИКА

МАРА СМИЉАНИЋ

5. II 2002.
Нека твоја душа нађе вечни мир.

ГОЈКО

ПЕТАР

17. VIII 2013.

14. XI 2013.

Бескрајна љубав и сећање душе блиских људи повезују заувек.
Твоји најмилији

Ваши најмилији

(95/234739)

(101/234795)

17. II 1938 – 6. II 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Твоје ћерке
с породицама
(92/234760)

1. фебруара навршило се тужних четрдесет дана од преране смрти нашег драгог брата, ујка и шурака

2. фебруара навршава се тринаест година
откако није с нама наша вољена

ЖЕЉКА ЂУРИЋА

БОЖИЦА НИНИЋ

МИОМИР ПЕТРОВИЋ

1965–2016.
Време не брише тугу.
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава, јер смрт је јача од живота, али не и од љубави према теби.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Породице: ПОПОВИЋ, МАРИЋ и ЦРНОБРЊА
(84/234746)

ПОМЕН
Вољени наш Мишко, Ћалац и деда

Њени: ДРАГАН, БОРИС и СТОЈАНКА
(125/234835)

1927–2016.
Тако је тешко изразити осећања онако како си ти то умео. Хвала ти што си и ти нас
волео, давао нам снагу и пружио неизмерну љубав. Тешко смо преболели твој
одлазак, али остајемо срећни и поносни
да си постојао и да смо те имали.
Твоји: супруга МИЛЕНА, синови ИЛИЈА
и МИЛОРАД, снаје ЉУБИЦА и СЛАВИЦА,
унука ЈЕЛЕНА с породицом и унуци
ВУКАШИН и ПАВЛЕ с породицама
(121/234828)

СЕЋАЊЕ

4. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана од
преране смрти вољене

Шестогодишњи помен

8. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана
од смрти нашег вољеног

8. фебруара 2017. навршава се четрдесет тужних дана откако нас је
напустио наш брат

БОЖИЦА
НИНИЋ

ЂУРИЦА
РАДИЋ

СОФИЈА и ЦВЈЕТИН

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

1942–2011.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЈЕЛИЦА, син
ДРАГАН и ћерка
ДРАГАНА с породицом

(124/234834)

(18/234586)

(114/234810)

ЗОРА КРСТИЋ

ЗОРЕ КРСТИЋ

Заувек у нашим срцима.

1965–2016.

НАДИЦА, ДУЛЕ,

Твој ЈОВАН
(77/234734)

НЕМАЊА, НАТАША,

4. фебруара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен

НОВКОВИЋ

У суботу, 4. фебруара, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ЗОРА
Дани пролазе... туга
остаје.
ЈАГОДА, ИГОР,
ДАНИЈЕЛА и КАТАРИНА
(123/234833)

СЛОБОДАН

ЖИВКА

2016–2017.
2006–2017.
Заувек у нашим срцима.
ЗОРИЦА и ДРАГИЦА с породицама

ЂОКИ МАРИНКОВИЋУ
Успомену и сећање на њега чуваће његова породица

МИЛОВАНА
ЖИВКОВА

МИЛОВАН

БАЈЦА

ЖИВКОВ
из Иланџе

Туга и бол у срцу су велики. Много нам недостајеш.
Твоји: супруга ЗЛАТА,
синови ЈОВАН
и ЉУБОМИР
и отац ЈОВИЦА

Заувек ће бити у нашим
срцима.
Сестре РУШКА и ЂЕКА
с породицама

(81/234743)

(82/234743)

Навршило се четрдесет
дана откако нас је напустио наш кум

12. фебруара навршава
се годину дана откако је
преминуо наш

СИМО АНДРИЋ

МИОДРАГ
КРЧАДИНАЦ
МИЛА

(83/234745)

(126/234837)

Мој тата је мој анђео који ме чува с неба

МИЛАН ЛУЖАЈИЋ
2. II 2009.
Оставио си ме саму да вечито тугујем.
Твоја МАРИЈА
(3/234547)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2017.
Твоја ћерка ДРАГАНА с породицом

Био си ми узор и велика подршка драги тата.
Чувамо те од заборава.
Твоји: ВЛАДА, МИЛЕНА, САРА и ПЕТРА

(85/234748)

(129/234850)

Радо ћемо те се сећати.
Кумови ЂУРИЋИ

Успомену на њега чувају
ћерка ЛЕЛА и син
БАТА с породицама

(149/234896)

(141/234871)

Петак, 3. фебруар 2017.

Прошло је четрдесет дана туге откад није
с нама наш драги отац, деда и свекар

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. фебруара је четрдесет дана откако више није с нама наш добри и племенити
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СЕЋАЊЕ

31. јануара 2017. навршава се већ пуна година да наш драги

ЉУБИЦА
ЧОЛИЋ
1934–2016.

БРАНКО ШУПИЦА

Помен ће се одржати у уторак, 7. фебруара
2017. године на Новом гробљу, у 12 сати.
Ожалошћени: синови ЗОРАН и МИЛАН,
унуке ДУШАНКА и МИЛА, сестра
ДУШАНКА и снаје СЛАЂАНА
и ПАТРИША

Вечита бол и туга.

Сестра ДУШАНКА

Прошло је шест месеци
без наше драге пријатељице

Драги наши

БОЖИЋИ

САВА

није са нама.
Сву тугу и бол коју осећамо откад ниси с
нама тешко да речима можемо описати.
Недостајеш нам више него икад, заувек
ћеш бити у нашим срцима и нашим мислима.
Твоји: СТАНА, ВЛАДАМИР, БОЈАН,
СУЗАНА, СЛАЂАНА,
МИХАЈЛО и ВАСИЛИЈЕ

Била си узор и пример
како се достојанствено
живи до последњег часа.
Твоју доброту и племенитост заувек ћемо
памтити.
Твоји: СМИЉКА, НАТА,
АНЂЕЛА, АНДРЕА,
СЛОБО и ЗОРАН

(53/234676)

(52/234670)

(59/234694)

(75/234728)

МИЛОРАД

рођ. Михаљчић
9. II 2016 – 9. II 2017.

БОГОЉУБ ЂУРИЦА БОБАН

БРАНКО ШУПИЦА

СЛАВКО

ДУШАН

2. II 2010.
13. IV 2002.
9. IV 2012.
30. VIII 2008.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији с породицама БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ
(102/234796)

ДРАГАНЕ
ЈАКОВЉЕВИЋ
Много нам недостајеш.
ЈЕЛЕНА, САЊА
и ЛИДИЈА

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да у суботу,
4. фебруара 2017, на Новом гробљу у Панчеву
дајемо шестомесечни помен нашем

НЕБОЈШИ ЈОВАНОВИЋУ МЕДИ
У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем велика празнина. Не видимо ти очи и не чујемо
глас, али осећамо да си ту између нас.
Твоји најмилији
(67/234714)

(32/234632)

ЂУРО
МИЛКОВИЋ
1997–2017.
Двадесет година је прошло, а бол и заборав не
умиру. Вечно си у нашим мислима и срцу.
Ћерке: БРАНКА
и СМИЉА
с породицама
(63/234701)

У недељу, 5. фебруара 2017. године, у 12 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашем вољеном оцу, деди и стрицу

Прошло је четрдесет дана откако ниси с нама

ДАНИЦА ФАЈХТ

БРАНКУ ГОВЕДАРИЦИ

МИЛОША ВУЛЕТИЋА

30. IX 1930 – 24. XII 2016.

Твој син ИВИЦА

Твоја снага и твоја љубав су наше водиље.
Чувамо те у мислима, срцима, сећањима – тамо
где заборав не долази.
Твоји најмилији

(117/234822)

(119/234826)

Речи нису довољне да опишу моју тугу.

Ожалошћене породице ГОВЕДАРИЦА и ЦАРАН
(90/234764)

5. фебруара 2017. године навршавају се четири године откако нас је
напустила наша драга

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА
ЈАНОШЕВ

6. фебруара осам је година

ЗАРИЈЕ
КОСТИЋ

У мислима си мојим и у
срцу мом. Сећања... и
бол...
Твој брат СЛАВКО
с породицом

5. II 2009 – 5. II 2017.
Тугују за тобом: сестра
МИЉКА, зет НИКОЛА,
сестричине МАРИЈАНА
и СОФИЈА
с породицама

Никад те нећемо заборавити.

(96/234785)

(131/234855)

(56/234686)

(94/234772)

(88/234753)

(91/234765)

(97/234785)

ДОБРОСАВА РИСТИЋА
Колико туге стане у једној речи... недостајеш!
Твоји: ћерка СЛАЂАНА, унуци ЛУКА
и МИЛИЦА с породицом

ЖИВКО
СИМОНОВИЋ

Успомену на тебе чувају
твоји најмилији
(68/244715)

6. II 2012 – 6. II 2017.

1951–2009.

Само је време прошло,
успомене и туга остају
заувек.
Твоји најмилији

8. фебруара навршава се
пет година

МИЛЕ
МИЛОШЕВИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

По добром ћемо те увек
памтити.
МИЛЕНА БРКИЋ
с породицом

Прошло је тужних шест месеци без нашег

СЕЋАЊЕ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

Вечно ћеш живети с нама.
Твоја неутешна
ожалошћена породица

ЗОЈА
СТАНКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ
1951–2009.
Све ове године недостајеш. Недостају ми наше
приче и наша сећања.
Недостајеш ми да ти кажем шта ми је...
Твоја сестра МАРИЈА
с породицом

2013–2017.

6. фебруара 2017. навршавају се две године од
смрти нашег вољеног

Нашој драгој

Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈИ ГАВРИЋ

ДИМИТРИЈЕ АРСИЋ

4. фебруара 2017, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен и посетити њену вечну кућу.
Ожалошћена породица

2007–2017.

(80/234742)

Породица АРСИЋ
(64/234703)

26

Петак, 3. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 4. фебруара 2017. на Новом гробљу, у 11 сати, обележавамо четрдестодневни помен

4. фебруара 2017, у 11
сати, дајемо годишњи
помен нашем драгом мужу, оцу, свекру и деди

Прошле су три године откако се у легенду
преселио наш Злаја

СТЕВАН
ДАБИЋ
МИОДРАГУ

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ

Твоја породица

И овај четрдесет четврти рођендан бићеш у
долини мира с анђелима.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(55/234684)

(27/234615)

5. II 2014 – 5. II 2017.

ЈОВАНОВИЋУ

МЛАДЕНУ ПУЗИЋУ

МИЛЕТУ

Заувек у нашем срцу, нека почива у миру.
Супруга ОЛГА, ћерка ВЕСНА и син МИЛАН с породицама
(41/234656)

1955–2016.
Прошла је тужна година без тебе.
Сваки дан је испуњен
празнином и болом. Живећеш вечно у нашим
срцима и сећањима.
Твоји најмилији

Ћале, недостајеш све више.

Драги наш

У суботу, 4. фебруара
2017, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни
помен вољеном

(51/234657)

СЕЋАЊЕ

6. фебруара навршава се осамнаест година откако није с нама наша драга

САВИЋ
ЗЛАТКО
АЛЕКСАНДРУ
МИШИЋУ

Остао је незаборав и дивне успомене.
Недостајеш.
Породица ВЕЛИНОВ

ГОРДАНА ОКУКА

ДОБРИЛА

6. II 1999 – 6. II 2017.

2008–2017.

С поносом те помињемо, а с тугом живимо. Наша
љубав и сећање на тебе остаће заувек.
Твоји: тата БОГОЉУБ и мама ВЕРА, браћа
ГОРАН и ВЛАДИМИР с породицама

(156/ф-116)

МИОДРАГ
МИЈА

Време те никада неће избрисати из нашег срца.
Супруга БОСА, синови
САША и ДЕЈАН
с породицом
(118/234823)

1997–2017.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

С љубављу, поносом и поштовањем
њихови најмилији

УРС

(14/234574)

(24/234609)

Шеста година долази

СЕЋАЊЕ

ТОМА

СЛАЂАНА

1996–2017.

2007–2017.

Године пролазе, туга, сећање и успомене остају.

ВЛАДИМИР СТОЈКАНОВИЋ
2011–2017.
Владо, без тебе све је тешко поднети, али твоје
речи не могу заборавити, и хвала ти – кад ми је
тешко ти се појавиш у мом сну и тешиш. Знам да
си увек поред мене, јер вољени као ти никада не
одлазе, остају.
Твоја супруга ВЕРА

Породица УРС

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

(13/234571)

СЛАЂАНА УРС
Увек ћеш бити с нама.

ВЕСНА, ЦАЦА и нина
(34/234635)

5. II 2009 – 5. II 2017.
Увек ћеш бити с нама.

СЕЋАЊЕ

Мом брату

СЕЋАЊЕ

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ
(1/234319)

(12/234568)

Увек ћемо те се радо сећати

СЕЋАЊЕ

Једногодишњи
драгом куму

помен

ЗЛАТОМИР
ПОПОВИЋ
2015–2017.

ВЛАДО
ВУКЕЛИЋ

2009–2017.
Увек ћеш нам недостајати.

1958–2017.

МИЛЕТУ
ЈОВАНОВИЋУ
Били смо другови и кумови.

Твоја породица
(57/234687)

ЕМИЛ с породицом

БОЖО с породицом

(73/234725)

(70/234718)

3. VIII 2016 – 3. II 2017.

Твоја породица

Време пролази, успомене и сећања остају.
Брат ЦВЕЛЕ
с породицом

(54/234679)

(37/234641)

Недостајеш нам.

СТАНКО АРАЛИЦА

РИСТИ
КАРАВЛИ

МИЛИЦА
ЦВЕТКОВИЋ
1939–2013–2017.
Пролази време, а љубав
и сећање на тебе никад
неће.
Супруг СИНИША, син
САША, снаја МИРА,
унуке КРИСТИНА
и МАРИНА
(21/234598)

2. фебруара навршава
се тужна година од смрти наше мајке и баке

Сећање на

СЕЋАЊЕ

МИЛОВАНА
БЛАГОЈЕВИЋА

СТЕВАН
ГАЂАНСКИ

2009–2017.

3. II 2014 – 3. II 2017.

Увек ћеш остати у нашим мислима и срцу.
Твој син САВИЦА
с породицом

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

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

(23/234607)

(15/234575)

(42/234658)

Тужно сећање на нашу маму, нану и прабаку

РАДМИЛЕ
СВИРЧЕВ

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ

РАДМИЛУ ЈЕЛАЧА
Њена ћерка с децом

1. II 2015 – 1. II 2017.
С љубављу и тугом
породица

(38/244644)

(76/2347359

2007–2017.

Твоји најмилији

Петак, 3. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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5. фебруара 2017. даваћемо шестомесечни помен

МИЛУТИНУ ВУЈОВИЋУ
Сурови процес природе нас је раставио. Тешко прихватам истину.
Остала сам без подршке и ослонца, без узора и заштите. Нијеси са
мном, али те нико не може истргнути из мојих мисли, прича, сјећања и живота.
Живјећеш док сам и ја жива!
Почивај у миру.

МИРКО
БАЊЕВИЋ

МАРИЈА
ШТИМАЦ

2008–2017.

2011–2017.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Када остану само успомене и осећања, последње речи које ће се чути су хвала вам
за љубав, доброту и разумевање.

Супруга МИРЈАНА ВУЈОВИЋ
(6/234452)

Они који вас воле
(11/234567)

У петак, 3. фебруара 2017. навршавају се две пуне године откако ниси с нама

Драги тата

РАДМИЛА Василија
ТУЦОВИЋ
29. I 2016 – 29. I 2017.
Година је прошла, празнина и туга остају.
Породице ТУЦОВИЋ и МИОЧ

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ
Твој благи лик, топла ријеч и неизмјерна љубав обасјавали су наш
живот.
Твојим одласком остала је празнина у породичном дому, бол у души. Увјек ћеш бити ту, покрај наших срца, док год она буду куцала.

(25/234612)

Остале су само успомене које си оставио иза себе. Подсећају нас да ниси више с нама. Много
нам недостајеш.
Твоји: супруга РАДА, синови СРЂАН
и ЂОРЂЕ с породицама

27. јануара навршила се година од смрти наше
драге мајке и баке

(20/234592)

Хвала ти на свему.
Почивај у миру.
Син МИЛОШ, снаха КАТАРИНА и унука ЛЕНА

6. фебруара, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

(7/234552)

РАХЕЛА ФИРА
рођ. Коњевић
Успомена на твоју доброту живи у нашем сећању.

Сећање на наше драге

Породица ФИРА

ЂУРАШ

(4/234550)

БЛАГОЈУ ВАСИЋУ
Почивај у миру с нашом мајком.
Поносни смо што смо те имали, а жалосни што
смо те изгубили.
Твоји: ЗОРАН, МИЛЕНА и МИЛОРАД
с породицама

27. јануара навршила се година од смрти моје
драге сестре

(19/234592)

МИЛОШ

ГРОЗДАНА

16. IX 1932 – 8. II 2003.
11. IX 1937 – 27. I 2007.
Памтимо вас по добром и носимо у срцима.
Син ЗОРАН, снаја ВЕСНА и унуци ГОРАН и ЗОРАНА

СЕЋАЊЕ

РАКИЛЕ ФИРА

(35/234636)

рођ. Коњевић
5. фебруара 2017. дајемо четрдесет дана вољеном супругу, оцу и деди

Ни дуга година није ублажила моју тугу и бол за
тобом.
Твоја тужна сестра ОЛИВЕРА с породицом

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО ЛУКОВИЋ

(5/234550)

3. II 2014 – 3. II 2017.

ЖИВОЈКА ГАЈИЋ
4. II 2010 – 4. II 2017.
ЈОВАН

Дани пролазе, али ни један без сећања на тебе.
Воле те и чувају од заборава: супруга
ДЕСАНКА, син БОЈАН, ћерка БОЈАНА, снаја
АЛЕКСАНДРА и унук ФИЛИП
(33/234633)

(9/234560)

МИОДРАГУ
ЈОВИЋУ ДАЦИ

IN MEMORIAM

(26/234615)

4. фебруара 2017, у 10.45,
одржаћемо четрдесетодневни помен нашем оцу,
на гробљу у Омољици

СЕЋАЊЕ

ИВИЦА ДОДИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима, мислима и
никад незаборављен.
Супруга МИРЈАНА,
ћерка ДАНИЈЕЛА
и унуке СОФИЈА
и САРА

Вољеном сину дајемо
двогодишњи помен

спец. опште медицине
30. I 2007 – 30. I 2017.
Време пролази, а моја љубав и сећање остају заувек.
Твоја МИРА

7. IX 1966 – 1. II 2015.
Никада те нећемо заборавити, а бол и туга су
све јачи.
Његова мајка РУМЕНА,
супруга СЛАВИЦА,
ћерке ДАЈАНА
и НИКОЛИНА

(28/234625)

(10/234562)

др ДРАГОМИР ИЛИЋ

др ДРАГОМИР ИЛИЋ
спец. опште медицине
30. I 2007 – 30. I 2017.
Његови најмилији
(8/234554)

ДРАГАН
НИКОЛИЋ
Увек ћеш бити с нама.
Ћерка БИЉАНА и син
БРАНИСЛАВ
с породицама
(17/234581)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

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

Добили ћерку
29. децембра: Адину – Анка и Јан Пап, Анастасију – Валентина Шајн; 31. децембра: Теодору
– Татјана и Горан Јованов; 3. јануара: Иву – Тамара Гвозденовић и Драган Ристић; 9. јануара: Анђелку – Јелена Веселиновић и Жељко Тадић; 16. јануара: Нину – Маријана Танасковић
и Љубиша Богдановић, Марију – Данка и Марко Медаровић; 17. јануара: Алену – Марјена и Јарослав Сладачек, Мариу – Драгана Приврацки и Роберт Гизешан, Сару – Кристина и Срђан
Терзин; 19. јануара: Машу – Јасмина и Горан Пољак, Анђелу – Александра и Даро Радоњић;
20. јануара: Лену – Зита и Ивица Минић; 21. јануара: Софију – Катарина Саитовић и Александар Костадинов; 22. јануара: Тијану – Бориславка Топал и Славиша Арсовски.

Добили сина
28. децембра: Стефана – Кристина Несторов, Вању – Силвија и Дарко Чубрило; 16. јануара:
Огњена – Дијана и Никола Лазаревић, Александра – Светлана и Јозеф Ђуриш, Алексу – Анђелка и Ранко Ристовић; 17. јануара: Стефана – Дајана Речник Ћирић и Бранко Ћирић, Вукашина – Марија и Предраг Стевић, Константина – Наташа и Никола Стојановић, Виктора – Слађана и Луцијан Оморјан; 18. јануара: Кристијана – Александра и Јован Ивановић, Мирослава
– Људмила и Мирослав Гајић, Мартина – Божидарка и Јован Гиошев; 19. јануара: Богдана –
Милена и Игор Новаковић, Уроша – Лидија Ереш и Милан Петровић; 20. јануара: Сергеја –
Андријана Павловић и Бобан Динић; 21. јануара: Матеју – Ивана Илић и Милош Сотировић,
Василија – Владислава и Немања Милчић, Михајла – Миона и Мирослав Смиљанић; 23. јануара: Данила – Драгана и Драган Милосављевић, Душана – Милушка и Петар Карбунар.

ВЕНЧАНИ
21. јануара: Милица Бјелајац и Марјан Јовановић, Инес Миладиновић и Милан Сужуковић; 22.
јануара: Наташа Томић и Драган Шаин; 26. јануара: Александра и Иван Марковић, Јелена Поповић и Милан Филипов; 27. јануара: Радмила Дечермић и Сава Дечермић.

УМРЛИ
16. јануара: Биљана Ђуга (1960); 19. јануара: Зузана Пиктор (1933), Василије Пандуров
(1936), Јожеф Ваш (1936), Мишо Сојак (1941); 20. јануара: Илија Панић (1932), Катарина Рашковић (1943), Мирјана Бранков (1943), Милева Андрејић (1929), Божо Радовић (1931); 21.
јануара: Томислав Голубовић (1929), Ева Варга (1932), Аурелија Борковић (1946), Станислав
Воркапић (1949), Мариора Дражилов (1951), Драгојла Михајловић (1940), Предраг Адамовић
(1959), Благоје Павловски (1945), Верица Латовљев (1943), Ставра Земан (1951); 22. јануара: Босиљка Новаковић (1942), Бранка Јованов (1958), Етушка Ризевски (1932), Круна Ранисављевић (1946), Јанош Варга (1927), Миливој Кривошић (1936); 23. јануара: Нада Гвозденац (19579, Милеса Митровски (1941); 24. јануара: Живорад Ђорђевић (1934), Стојан Топић
(1944), Милица Димић (1933), Павле Павковић (1934), Коста Живанов (1934), Марија Јосимовић (1934), Томислав Трајковић (1934); 25. јануара: Илинка Маиеро (1933), Славица Димитријевић (1932), Бошко Совиљ (1962), Нада Бугарин (1940); 26. јануара: Радослав Николић
(1970); 27. јануара: Тереза Петровић (1935).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
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(23. 9 – 22. 10)

Улазак Марса у знак Овна доно-

Потребно је да до детаља ис-

си вам енергичност, директност и
повећану активност. Планови који већ дуго чекају, сада се активирају. Посао вам је на првом
месту. Чувајте се повреда, а могуће су и јаче главобоље. Партнерски однос стагнира.

планирате своје време и све ће
ићи како ви желите. У свом распореду оставите и времена за
провод и изласке. Сви папиролошки проблеми ће се ове недеље
лакше решавати, а имаћете и помоћ пријатеља и сарадника.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имаћете осећај да се напета ситуација смирује и да ћете стићи
да на време све средите. Сарадња на послу је стабилнија, што
вас додатно мотивише. Слободни
Бикови би могли да уђу везу са
особом коју дуго познају, али нису на њу обраћали пажњу.

Превише обавеза вам се сручило на главу. Најрадије бисте преспавали све или некуд побегли.
Време је за акцију, нове планове
и нове почетке. Дајте својој машти на вољу, вратиће вам се сва
енергија. Мањи проблеми са зубима и зглобовима ногу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Искористите ову недељу да за-

Спремни сте за флерт и само

вршите или бар приведете крају
започете послове. Не причајте
много о својим плановима и клоните се расправа ма како оне безазлено изгледале. Џангризави
сте према партнеру и превише
захтевни. Нађите компромис.

чекате повољан тренутак. Чини
вам се да живот за вас има веће
планове и боље ствари од тренутних. У праву сте. Мања емотивна криза у везама. Могућ
краћи пословни пут. Избегавајте
ноћну вожњу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Прошлост вам поново куца на
врата, недовршене приче морају
добити свој епилог. Уложићете
превише енергије у решавање
нечега што је прошло. Пословна
атмосфера може доћи до усијања
ове седмице. Пронађите начин
да акумулирате енергију.

Ове недеље очекујте сигуран прилив новца. Оно што сте започели
прошле године, сада долази на реализацију. Многи људи с којима
сте сарађивали поново ће вам се
јавити и обновићете сарадњу. Љубавни живот вам је као клацкалица: од еуфорије до монотоније.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ме што постоје људи који могу и
желе да вам помогну. То ће вам
вратити осмех на лице, па ћете
успети да све завршите и пре рока. Ако искрсне неки непланирани пут, крените – провешћете се
боље него што планирате.

Будите опрезни ове седмице на
послу. Пробајте да избегнете пословни пут и будите врло опрезни
при потписивању докумената –
најпре све двапут проверите. Потисните у себи жељу да расправите ситуацију с партнером. Варница се може претворити у пожар.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Мањи проблеми с кичмом ће
вам само појачати нервозу. Никако да саставите крај с крајем,
чак и када имате вишка новца.
Ваши прсти су просто „шупљи”.
Указаће вам се прилика за једну
авантурицу на послу. Пустите себи мало на вољу, опустите се.

5
6
7

6

5

(19. 2 – 20. 3)
Потрудите се да угодите и себи
и партнеру романтичном вечером, изласком или бар неком
ситницом. Пазите добро да не
прекорачите рокове. Направите
ревизију неких пословних уговора и потражите помоћ од људи
ван пословног окружења.

АНАГРАМИ
Слогови: БА, ВА, ГА, ЗИ, ЗО, И,
ЈА, КИ, КО, КО, ЛА, ЛУ, НА,
НИ, НИ, РА, РА, РИ, СА, ТИ,
ТОР, ЋА ЦА, ШИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1.
слаб проводник електричне
струје, 2. манастир код Ћуприје,
3. град у Јапану на који је бачена атомска бомба, 4. престоница Кипра, 5. река у Србији, притока Саве, 6. олако зарађивати.
У осенченим пољима добићете име и презиме новинарке
РТС-а (на слици), водитељке емисије „Ово је Србија”.
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3
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(1) НАША
ГЛУМИЦА

OНА JE РАСНА
ИЛИ ВЕШТА?
(2) НАШ
ОДБОЈКАШ (С = Н)

ЈАКА СЕРВА
ДАЋЕ ТИ
СИЛАН АС

3

9

Раваница, Нагасаки, Никозија, Колубара, шићарити.

2

4

4

951732648, 629351874, 813947526 574628391. Испуњаљка: изолатор,
Судоку: 795183462, 236475189, 148269735, 362814957, 487596213,

4

2

8

5

9

1

6

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: одред, потпис, Трајан, Трост, Пава,

7

5

ескарпа, Лин, Пула, Тар, анатоми, крст, тањир, кирете, ацетат, сатир.

9

Анаграми: (1) Јелисавета Орашанин, (2) Александар Атанасијевић.
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9

6
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Вага

(21. 3 – 20. 4)

ИСПУЊАЛКА

1

4

5

2

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

9

4

1

СУДОКУ

7

3

Ован

Бићете пријатно изненађени ти-

Припрема: Момир Пауновић

Сами упишите црна поља, чији је број означен у загради
иза сваког описа.
ВОДОРАВНО: 1. мања војна јединица – својеручно написано
име и презиме (1), 2. староримски император – словеначки пијанист (Антон) (1), 3. женско име – противтенковска препрека
(1), 4. амерички редитељ (Дејвид) – град у Хрватској – пустиња
у Индији (2), 5. стручњаци за грађу тела – симбол хришћанства
(1), 6. део прибора за јело – хируршки инструмент (1), 7. со
сирћетне киселине – пратилац бога Диониса (мит.) (1).
УСПРАВНО: 1. исплата у ратама (0), 2. српски песник (Раде)
(0), 3. поравнавање (0), 4. птица грабљивица – латинско мушко име (1), 5. потврдна реч – ситан отвор на кожи (1), 6. градић на Јадрану у саставу БиХ – ознака за тону (2), 7. симбол
фосфора – рима, срок (2), 8. стругаљка, макља – историјско
место у Малој Азији (1), 9. звук трубе – превлака на Малаки
(1), 10. фотографија нечијег лика (0) 11. пасти из нечега (0),
12. судија на старту (0).

Петак, 3. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 3. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЈЕДИНЕ УСТАНОВЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ ДАН СВЕТОГ САВЕ

И СТАРИ И МЛАДИ ПОШТУЈУ ВЕЛИКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА
Све школе 27. јануара обележавају сећање на једног од
најзначајнијих српских великана – Светог Саву.
Поред њих, то чине и неке
установе иако немају стриктно
формалне везе са образовањем.
Тако су своје поштовање великом просветитељу и утемељивачу државе, цркве и школства указали и Дом за децу и
омладину без родитељског
старања „Споменак” и Геронтолошки центар Панчево.
Сваке године поводом празника који слави Светог Саву окупљају се корисници панчевачког Геронтолошког центра, како би уз песму, рецитал, литерарне радове и неизбежне переце, још једном истакли колико је велико дело оставио
први српски просветитељ.
Имам једну жељу...
Што је још битније, ови људи,
који су добрано закорачили у
такозвано треће доба, и упркос
бремену старости и за тај период живота готово неизбежним
болестима, на овај начин показали су с каквом количином
воље, жеље и елана прилазе
сваком „задатку”.
А имали су и шта да покажу;
толико да им нимало не буде
нелагодно пред млађима,
здравијима и снажнијима.
Још док је трајало загревање
и уштимавање, проломио се
аплауз. Разлог не може бити
лепши – домаћини су упутили
најсрдачнију могућу добродо-

Ово је земља за нас

Дружење у Геронтолошком
шлицу својим пријатељима из
Дома за лица са оштећеним
видом. А ни гости нису остали
дужни – са собом су понели и
хармонику.
Након неколико речи добродошлице које изговорила социјална радница Хани Шопов,
Мики је „развукао” популарни
инструмент и већ након првих
тактова није било дилеме да је
реч о светосавској химни.
Затим је становница Геронтолошког центра Злата Апт
прочитала пригодно штиво,
напоменувши да биографија

великог просветитеља никад
до краја није испричана и да
се истовремено може тумачити и као прича о Богу и цркви.
Њена другарица Ана Хорват
је, поред песме о српском свецу, прочитала и нека своја, без
претеривања се може рећи, ауторска ремек-дела.
А онда су и поменуте Злата
и Ана, али и Нина Штркаљ,
Ђурђина Ковачевић, па и Драгица Степановић, која је, иако
је пре неколико дана напустила болницу након трећег инфаркта, пленила ведрином и

Најдирљивији моменат биo је када је госте из Дома
за лица са оштећеним видом Ана Хорват, корисница услуга Геронтолошког центра, дочекала својом
песмом:

Пријатељи наши драги, све вас лепо поздрављамо
и од срца свима вама овај дан вам поклањамо.
Ми живимо непокретни, а пред вама увек тама;
не будите због тога тужни, Господ Бог је увек с вама.
Сви морамо бити јаки, да све храбро прихватимо
и да на ову божју вољу никада се не жалимо.
Ни многи здрави људи нису увек много срећни
и њих прате често патње, а живот им није лепши.
Зато, драги пријатељи, кад вас ране све заболе,
знајте да још увек постоје они који и нас воле.

добрим гласом, као и сви остали сложно и оптимистички запевали староградске класике –
„Имам једну жељу”, „Наточи
вина, крчмарице”, „Ја сам
млада и сирота”...
Наравно, није изостало ни
коло...
Ово је земља
за све наше људе
Недалеко одатле, нешто касније, истог дана, у петак, 27.
јануара, у ништа мање хуманој
установи – Дому за децу и
омладину без родитељског
старања „Споменак” – окупио
се силан свет са истим циљем:
да види шта су све научили неки, овог пута неупоредиво
млађи људи, чак и млађи него
што је Растко Немањић био
пре него што је отишао на Свету гору.
На почетку приредбе је бескрајно шармантан хор малишана „Вокал кидс”, песмом
„Свети Саво, мудра главо”,
подсетио на то каква је све
знања он тамо прикупио.
Потом се директорка поменуте установе Тања Лукић
укратко осврнула на претходну годину, поменувши да је
било много радости и туге,
свађа, али и мирења, као и да

ОМОЉИЧКИ ЛОВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СЛАВУ

Наговештај неких бољих дана
И омољички ловци окупили су
се у петак, 27. јануара, истим
поводом – како би обележили
славу своје секције, Светог Саву.
Том приликом они су, поред осталог, сумирали учинак
у минулој години, коју њихов
председник Велизар Вуковић
Шиме оцењује као време велике борбе за поновно стављање друштва на ноге, првенствено алудирајући на велики
дуг за струју и воду, од укупно
осамдесетак хиљада, што је
санирано захваљујући великом залагању петнаестак активних чланова.
– Протекле сезоне смо на
ловишту величине преко седам хиљада хектара уложили
огромне напоре не бисмо ли
што ефикасније искоренили

ловокрађу. То је видно поправило фонд дивљачи, пре свега

Председник Шиме поздравља госте

зеца и фазана. Веома храбри и
број од шездесетак срна, којих
донедавно није било ни у траговима. Уништавамо и штеточине, па смо протекле године
уловили двадесет осам лисица
и пет шакала. Од сопствених
средстава урадили смо десет
ремиза и оспособили четири
високе чеке, а како једини у
окружењу имамо три и по хектара шума, изаћи ћемо на конкурсе с пројектом изградње гатера за дивље свиње. У њему,
за почетак, треба да бораве десет назимица и два нераста,
што може бити солидна основа
за ловни туризам – истакао је
Вуковић.

Најстарији члан по стажу, с
више од пола века, Раденко
Ђурђевић, који притом једини
има завршен курс одбране и
заштите дивљачи, прави је заљубљеник у лов и не пропушта
готово ниједну акцију.
– Улива оптимизам то што
је, поред дружења, почео и
озбиљнији рад на побољшању
услова за животиње на нашем
ловишту, јер ловац најмање
треба да буде неко ко ће само
упуцати дивљач. Руку на срце,
биће тешко досегнути времена када је захваљујући ловном
туризму саграђен наш велелепни објекат, а под његовим
кровом радило десетак стално
запослених. Али свакако вреди покушати – навео је Ђурђевић.
Пре неформалног дружења
председник је срдачно захвалио свим гостима и спонзорима, као што су Месна заједница, Никица Гајић, Мића Васић, Тома Гвозденовић, Ауто-центар „Зоки”...
Потом је на ред дошло уживање у непоновљивом „дивљачком” гулашу, а када је
хармоникаш засвирао чувену
„Кад сам био млађан ловац”,
многима се то учинило као
симболички наговештај подмлађивања (старог) кадра и
неких бољих времена...
Ј. Ф.

је било много снова, али да је
од свега најбитније то што су
неки чак и остварени. Томе су
својом неисцрпном енергијом
пресудно допринели и чланови колектива, а највише деца,
која су и овом приликом показала шта су све направила у
последње време.
Песме о Светом Сави рецитовали су Марко, Александра,
Ана, Миши, Јована, Душан,
Дејан, Ненад, Бобан и Саша;
житија су читали Бранимир и
Јована, Ненад и Ана, играли су
фолклораши АКУД-а „Иво Лола

Рибар”; напослетку је „Вокал
кидс” поново запевао, а за крај
је остављено извођење песме
познатог рок састава „Екатарина Велика” под називом
„Ово је земља за нас”.
Тиме је симболично све речено – да у овој земљи, и под
овим сунцем, има места за
све...
А све то је однекуд, попут
најтоплијег сунчевог зрака, с
неизмерним одобравањем посматрао и велики и племенити Свети Сава...
Ј. Филиповић

Прослава у „Споменку”

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.

Јаза
Шармантан црни јазавичар, стар око годину дана, недавно се појавио у
једној ветеринарској амбуланти с малом раном,
која је, захваљујући правовременој реакцији запослених, брзо зарасла.
Ова добрица воли да истражује и ровари по земљи, што је
и у природи његове расе. Јаза је, ипак, веома добар и послушан и као такав је идеалан за кућног љубимца.
За њега је обезбеђена и бесплатна стерилизација, а додатне информације могу се добити на телефон 060/03-54-836.

Новосељанка
Изузетно мирна и дружељубива
женка пронађена је у Новом Селу. Будући да је средње мањег раста и веома подсећа на лабрадора, могуће је да у себи има и крви
те расе.
Најбоље би било да је из градског прихватилишта преузме
власник, али уколико се он не буде јавио у законском року, биће
дата на удомљавање.
У том случају бесплатно јој следују обележавање и стерилизација,
а контакт-телефон је 352-148.

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

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАШЕГ МЛАДОГ
СУГРАЂАНИНА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЛИДЕР СТИЖЕ НА СТРЕЛИШТЕ

ИЛИЈА НЕМА ПРЕМЦА
На тринаестом симултаном
међународном такмичењу у
решавању шаховских проблема, одржаном у недељу, 29.
јануара, надметали су представници из 32 земље.
Ово најмасовније светско
решавачко такмичење подељено је у три категорије: прву
– за такмичаре с рејтингом
преко 1.700, другу – за оне с
рејтингом до 1.700 и трећу –
за кадете до дванаест година.
Наш млади суграђанин
Илија Серафимовић, троструки кадетски првак Србије
у решавању шаховских проблема, и овог пута је остварио
сјајан резултат. За 31 минут
освојио је максималних 30
поена (од 120 могућих) и доказао да нема премца у свом
узрасту. Коначан пласман у
Илијиној групи биће познат
крајем фебруара, након сумирања резултата на светском нивоу.

Дунав савладао
Тамиш
Пад у другом
полувремену

Треба напоменути да је ово
био Илијин опроштајни наступ у конкуренцији кадета,
јер је с обзиром на рејтинг од
1.964 поена он себи обезбедио прилику да се наредне
године надмеће с најбољим
светским решавачима у сениорској конкуренцији.

ШКОЛСКО НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

ПАНЧЕВАЧКИ ИГРАЧИ ОДЛИЧНИ

Светосавски турнир у бадминтону, који је окупио 64
учесника из 23 школе из седам српских градова, одржан
је у суботу, 28. јануара.
Панчевачки основци су и
овог пута показали завидан
квалитет и постигли запажене резултате. Ученици ОШ
„Бранко Радичевић” били су
најуспешнији. Миона Фили-

Петак, 3. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

повић је освојила златно одличје, а Бошко Јаковљевић и
Маша Алексић окитили су се
сребрним медаљама. Петар
Радонић, ученик ОШ „Исидора Секулић”, зарадио је
сребро, а златне медаље су
освојили и Нађа Поповић,
ученица ОШ „Свети Сава”, и
Никола Борка из ОШ „Јован
Јовановић Змај”.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ДИНАМУ СЕДАМНАЕСТ МЕДАЉА

Утакмицама петнаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
Екипа панчевачког Тамиша је
на реду имала и треће узастопно гостовање, овог пута у
Старој Пазови, против неугодног домаћина, тима Дунава из
Старих Бановаца. Момци које
предводи тренер Бојан Јовичић су на тај мегдан отишли
осокољени победом над земунском Младошћу, али на
жалост својих навијача, овог
пута нису имали довољно
енергије да начине још једно
изненађење: Дунав–Тамиш
72:59, по четвртинама 10:15,
20:16, 21:16 и 21:12.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о односу
снага на терену дворане
„Парк” у Старој Пазови. Никола Симић и његови саиграчи
су одлично отворили утакмицу. Чврсто решени да наставе
да крче пут ка Суперлиги, ко-

шаркаши Тамиша су у првој
четвртини надиграли свог ривала, а онда је почело да им
понестаје идеја... Ипак, и у
другој деоници гости су приказали солидну партију, али је
Дунав почео да се разиграва,
да полако ломи отпор упорних

СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА ПОДРЖАВА ИНКЛУЗИВНИ ЖЕНСКИ ФУДБАЛ

ИГРАЈМО ЗАЈЕДНО
Специјална олимпијада Србије је у понедељак, 30. јануара,
уз подршку Америчке агенције
за
међународни
развој
(USAID), приредила фудбалски турнир за 40 девојака са
интелектуалном ометеношћу и
без ње из ШОСО „Мара Мандић” и ОШ „Мирослав Антић”.
Млади лидери из Панчева,
заједно са својим наставницима, организовали су фудбалску радионицу за 40 девојчица
и том приликом су их учили о
важности бављења спортом за
лични и здравствени развој, с
циљем укључивања већег броја девојака у спорт. После радионице четири инклузивна

тима су се надметала у забавном фудбалском турниру,
промовишући дух и радост
спорта.

СВЕТОСАВСКИ КУП

МИЛИЦА НАЈБОЉА
У новосадском „Спенсу” је у
суботу, 28. јануара, одржан
међународни пливачки митинг под називом „Европа
2017”. Учествовала су 522
такмичара из 27 клубова из
Србије, БиХ, Хрватске и Румуније, међу којима су били
и чланови ПК-а Динамо, које
су предводили тренери Влатка Комленац и Борис Стојановић.
Вања Грујић је тријумфовала у тркама на 50 и 200 м
леђно, а освојила је и сребро
у трци на 100 м истим стилом, као и бронзу на 100 м
делфин. Дуња Нишић је била
најбржа у надметању на 400

м мешовито, а у трци на 100
м делфин трећа је стигла на
циљ. И овог пута фантастичан је био Петар Ранковић.
Он је победио у тркама на
200 и 400 м краул и 200 м прсно, а сребрно одличје је зарадио после надметања на
100 м прсно. Дуња Стоев је
била друга на 100 м леђно, а
Страхиња Шондић био је трећи у трци на 50 м истим стилом. Виктор Нађ је освојио
злато на 50 м леђно, сребро
на 50 м краул и бронзу на 50
м делфин. Борис Стојановић
је тријумфовао у трци на 50 м
краул, а на 50 м прсно је други стигао на циљ.

гостију. На одмор се отишло с
минималном предношћу Тамиша (30:31).
Наставак сусрета донео је
другачију слику на терену и
потпуну доминацију домаћих
кошаркаша. Питање победника решено је средином четврте четвртине, када је Дунав направио серију од 10:0 и „одлепио” се на 65:52. То је већ за
Тамиш била недостижна
предност...
Панчевце на овој утакмици
није баш служио шут, па су само Душан Милошевић и Душан Вулетић били „двоцифрени”. Уз све то, кошаркаши домаћег тима имали су чак 15
скокова више у нападу... Када
је однос снага такав, бодови се
и не могу очекивати.
Тамиш је играо у саставу:
Немања Ђорђевић (шест поена), Владимир Величковић,
Александар Илкић (два), Владимир Трајковић, Владимир

Кањевац, Игор Кесар (осам),
Младен Витковић (два), Никола Симић (шест), Адам
Мирковић (осам), Стефан Савић, Душан Милошевић (17) и
Душан Вулетић (10 поена).
После петнаестог кола Тамиш заузима шесто место на
табели, са скором од девет победа и шест пораза и са 24 бода.
Већ у петак, 3. фебруара, Бојан Јовичић и његови момци
биће на новом, великом искушењу. У госте им долази београдски Динамик, тим који је
уз Вршац највише показао у
досадашњем делу шампионата
и представља једног од главних кандидата за освајање титуле првака. Дуел с лидером је
велики изазов, а посебну драж
му даје и директан телевизијски пренос на ТВ „Арена”. Биће то добра прилика за све љубитеље кошарке да дођу у Халу
спортова на Стрелишту и уживају у лепој првенственој утакмици. Меч почиње у 18 сати.
У првој утакмици другог дела сезоне у Првој српској лиги
Крис-крос је на свом терену изгубио од Академика из Србобрана са 75:79, по четвртинама
17:23, 12:16, 25:26 и 21:14.
После свега виђеног гости
су, предвођени Марком Ждером, државним репрезентативцем и освајачем златне медаље на Светском првенству у
баскету 3 х 3, заслужено освојили нове бодове и остали у
трци за највиши пласман.
– Требало је да то буде леп
изазов за нашу екипу. Иако
резултат показује да је утакмица била неизвесна, није било тако. Академик је током целог меча био бољи тим – рекао
је тренер Крис-кроса Петар
Марковић.
У наредном колу Панчевци
путују у Кулу на мегдан с Хајдуком.

На Светосавском купу у Новом Саду запажене резултате
остварили су и млади џудисти
ЏК-а Панчево. Најсјајније одличје освојила је Милица Ни-

шић, а бронзаном медаљом се
окитио Александар Лупулов.
Учествовали су и Немања Нишић, Лазар Ваневски и Никола Петровић.

– Поносна сам што USAID
подржава ову иницијативу, јер
верујемо да је инклузија у спорту и здрављу једнако важна као

и инклузија у школама и образовању – истакла је директорка
мисије USAID-а у Србији Аза
ел Абд.
Младим спортисткињама је
подршку пружио и Слободан
Битевић, председник Спортског савеза Панчева.
Пројекат Специјалне олимпијаде Србије „Играјмо заједно” траје 24 месеца и пружа
прилику младима са интелектуалном ометеношћу и без ње
да се успешно баве спортом, да
подстакну друштвено инклузивно окружење и праксу. Пројекат се спроводи у спортским
клубовима, школама и заједницама у десет градова у Србији.

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ
ЗА ЈУНИОРЕ

ДВА СРЕБРА ЗА ЖЕНСКУ ШТАФЕТУ
У атлетској дворани у Београду прошлог викенда је
одржано Првенство Србије за
јуниоре и јуниорке. АК Динамо је представљало осам такмичара, а освојене су две медаље у штафетним тркама.
Првог дана је женска штафета у саставу: Анђела Тасић,
Сара Аврамовић, Александра
Стефановић и Тамара Полић
освојила сребрно одличје у
трци на 4 x 200 метара, а исти
тим је зарадио вицешампионску титулу и другог дана,
али у трци на 4 x 400 метара.
Одлични су били и Иван
Божанић и Стефан Михајлов. Иван је учествовао у тркама на 400 и 800 м, а Сте-

фан на 60 и 200 метара.
Обојица су поправили своја
најбоља времена. Ово такмичење било је веома важно
за Стефана, који ће ове године наступити на престижном такмичењу под називом Европски фестивал младих (ЕЈОФ).
У оквиру државног првенства одржане су и трке ван
конкуренције, на којима су
учествовали старији такмичари Петар Ивачковић, Милош Гашовић, Марко Миловановић и Слободан Маринков. И овог пута блистала је
Зорана Барјактаровић. Она је
у трци на 60 м поставила нов
лични рекорд од 7,62.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЛАВКОВ ТРИЈУМФ
У француском граду Лилу прошлог викенда је одржан традиционалан куп за џудо-ветеране
из Мастерс серије.

На том такмичењу је учествовао и наш суграђанин
Славко Станишић, који је још
једном постигао изванредне
резултате.
Славко је у категорији М6
+100 кг поновио прошлогодишњи успех, па је одбранио титулу шампиона, а најсјајније
одличје освојио је и у апсолутној категорији.

АНА НАЈБРЖА
Наша суграђанка Ана Драгојевић, ученица ОШ „Ђура Јакшић”, тријумфовала је прошлог викенда на „Светосавској
уличној трци” у Ваљеву.

По веома хладном времену
Ана је у конкуренцији девојчица петих и шестих разреда
најбрже савладала мокру и
местимично залеђену стазу
дужине 800 метара. Сребрно
одличје заслужила је још једна
наша суграђанка, Кристина
Кртенић, чланица АК-а Партизан.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКИ ВИКЕНД ЗА ПАМЋЕЊЕ
„Лавице” тријумфовале
у Зрењанину
Борац надвисио
Железничар
Тринаесто коло Суперлиге за
одбојкашице донело је много
радости навијачима ЖОК-а
Динамо. Популарне панчевачке „лавице” су у овој рунди
шампионата гостовале у Зрењанину и поделиле мегдан са
истоименим домаћином, коме
„гори под ногама”. Пре почетка сусрета у „Кристалној дворани” Зрењанинке су важиле
за фаворита, јер су им бодови
били неопходни у борби за опстанак. На другој страни, Панчевке су и у овом мечу биле
ослабљене, без главних средњих блокера... Ипак, девојке
које предводи тренер Александар Владисављев издигле
су се изнад свих проблема и
још једном потврдиле због чега их одбојкашки стручњаци
сврставају у најпријатнија изненађења Суперлиге: Зрењанин–Динамо 0:3, по сетовима:
22:25, 19:25 и 21:25.
Банатски дерби је заслужено
припао гошћама, које су у свим
елементима одбојкашке игре
надвисиле домаћина. Драгана
Марковић, капитен, и њене
другарице играле су за сваку
похвалу, а управо је Марковићева заједно с Нином Коцић и
Јеленом Лазић била и најзаслужнија за нови тријумф „лавица”, осми у овогодишњем издању српске одбојкашке елите.
Већ од самог почетка утакмице било је јасно да се Зрењанинке неће лепо провести у
овом дуелу. Цео први сет протекао је у потпуној доминацији
Панчевки, које су одржавале
предност од четири поена, па
су без већих проблема повеле с
1:0. У наставку сусрета одбојкашице Динама биле су још убедљивије, па својим домаћинима нису оставиле нимало наде
да могу изборити повољнији
исход. Трећи сет је био најнеизвеснији. Зрењанин је водио са

16:10 и када се чинило да је на
прагу повратка у меч, „лавице”
су заиграле на све или ништа и
добиле – максималну победу и
нова три бода.
Боје Динама у овом сусрету
браниле су: Јелена Лазић, Јана
Ћук, Бјанка Петковић, Нина
Коцић, Драгана Марковић, Јелена Медаревић, Сања Ђурђевић, Тијана Стојковић и Ања
Владисављев.
„Лавице” су сада на петом
месту на првенственој табели,
са 23 бода. У четвртак, 2. фебруара, када је овај број „Панчевца” већ био пред читаоцима, Динамо је у Хали спортова
на Стрелишту угостио београдску Визуру.

Стране припремио

Александар
Живковић

бојке 013 на програму је имала
једно од најтежих гостовања,
јер је путовала у Сремске Карловце, на мегдан с првопласираним Партизаном. Ипак, девојке које предводи тренер
Иван Крговић нису се уплашиле великог ривала, па су успеле да му нанесу први пораз у
шампионату: Партизан – Одбојка 013 2:3, по сетовима
22:25, 25:20, 25:20, 28:30 и
15:17.
Девојке су се максимално
бориле за сваки поен, а победник је био неизвестан до самог
краја утакмице. Овог пута пресудили су сјајна атмосфера у
панчевачком тиму, велико јединство и слога девојака, које

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА
четвртак, 2. фебруар, 17 сати
ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ
субота, 16 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК
петак, 18 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Зрењанин: ЗРЕЊАНИН–ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Карловци: ПАРТИЗАН – ОДБОЈКА 013

2:3

Кошарка

Одбојкаши Борца су у 12.
колу Прве лиге остварили и
своју осму победу. Овог пута
оружје у Хали спортова на
Стрелишту морао је да положи
београдски Железничар, кога
су Старчевци савладали с максималним резултатом 3:0, по
сетовима 25:20, 25:20 и 25:18.
Одавно Борац није деловао
тако моћно и непогрешиво као
прошле суботе. Бојан Познић

већу жељу за победом, а пресудило је и искуство наших
играча. Сада нам предстоји
пут у Велико Градиште, а ја се
надам да ћемо наставити победнички низ – истакао је после утакмице тренер Борца
Душан Јовић.
После зимске паузе прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Другој
лиги група „Север”. Екипа Од-

су изгарале за сваку лопту. Све
похвале заслужују Ања Очигрија, Марина Обрадовић,
Александра Петровић, Уна Барашевић, Наташа Божић,
Александра Гаић, Марија Балмазовић, Ања Лаловић и Милана Нићифоровић.
У суботу, 4. фебруара, Одбојка 013 у Хали спортова на
Стрелишту дочекује Вршац.
Утакмица почиње у 16 сати.

ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА ЗАПОЧЕЛИ РАД

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ

72:59

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК

75:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ОМЛАДИНАЦ
Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ЈЕДИНСТВО

44:80
76:59
73:72

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТНА ДЕЦА
Први Отворени стреличарски
куп у организацији домаћег
СК-а Кентаур одржан је пре
десетак дана у Кикинди.

„БРЗИ ВОЗ” НЕ ДА ТРОН
Фудбалери Динама 1945 су у
понедељак, 30. јануара, започели припреме за пролећни део
сезоне у Војвођанској лиги „Исток”, али и одбрану првог места, које су освојили јесенас.
Прозивку играча извршио је
шеф стручног штаба Бранко
Ђокић, заједно са својим сарадницима: Душаном Ђокићем,
кондиционим
стручњаком
Игором Ранисављевим и тренером голмана Ненадом Николићем. На првом тренингу била
су присутна 22 фудбалера.
Током зимске паузе клуб су
напустили Милан Недучић
(прешао у Јагодину), Немања
Ахчин (Мачва), Ненад Радојевић, Филип Пештерац (обојица
отишли у Младост из Омољице), Марјан Спасић, Вукашин
Милановић (Борац из Сакула)
и Лука Лукић (прешао у Вр-

шац). Поред играча који су јесенас носили дрес Динама
1945, на првом тренингу је било и осам омладинаца, али и

ЏУДО-ТУРНИР
Чланови АК-а Тамиш наступиће 11. и 12. фебруара на Првенству Србије у дворани у категорији млађих и старијих
пионира.

је био нерешив проблем за одбојкаше из главног града, а раме уз раме са искусним коректором Борца били су и Стефан
Владисављев, Милан Зиндовић, Владимир Кнежевић,
Иван Булић, Марко Синђелић
и Немања Милетић.
За прва два сета карактеристично је то да је тренер Душан Јовић, када је требало
сервирати за освајање сета, у
игру уводио Сашу Рајковића.
Овај је то узвратио на најбољи
начин: ас-сервисима.
– На први поглед, резултат
је можда и превише убедљив.
Железничар је пружио велики
отпор, било је дугих поена...
Ипак, ми смо овог пута имали

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО
субота, 19 сати

БРОНЗА ЗА СТЕФАНА
На Првенству Србије у атлетици, у конкуренцији старијих јуниора, запажен резултат остварио је и Стефан Лазић, члан
АК-а Тамиш из нашега града.
У брзом ходању на 3.000 метара, уз посебну дозволу комесара за такмичења АСС-а (због
прескакања двеју узрасних категорија), Стефан је, иако пет
година млађи од свих учесника финала, освојио бронзану
медаљу.
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СУПЕР КЛИНЦИ
На турниру у Новом Саду за
млађе категорије, који је одржан 28. јануара, одличне резултате остварили су и чланови Џудо клуба Динамо. Поред
осам медаља, млађи пионири
су зарадили и пехар намењен
најбољој екипи.
Златне медаље су освојили
Алекса Ђуровић, Милица Секуловић и Владимир Богда-

новски. Сребром су се окитили Филип Француз и Милена
Секуловић, а бронзе су заслужили Марија Стојановски,
Матеја Зубовић и Огњен Ђуришић.
На полагању за мајсторске
појасеве тренер ЏК-а Динамо
Љубомир Станишић унапређен је у носиоца мајсторског
појаса седми дан.

неколико нових момака који
ће у наредним данима покушати да се наметну тренеру
Ђокићу како би приступили
„брзом возу”.
– Очекујемо да својим фудбалским и људским квалитетима покажете да је Динамо
најбољи тим у лиги, који ће се
пласирати у виши ранг. У име
управе клуба желим да вам
кажем да смо обезбедили све
услове за рад како бисмо се
што боље припремили за пролећни део шампионата. Желим вам пуно успеха у раду и
да на крају сезоне заједнички
остваримо зацртани циљ – рекао је окупљеним играчима
Александар Павковић, потпредседник Динама 1945.
Нема сумње да је пред прво-

тимцима „брзог воза” тежак и
напоран рад.
– Тренираћемо три дана на
нашем стадиону, а потом се
селимо у Делиблатску пешчару, где ћемо боравити целе недеље и тамо ћемо обавити прву фазу припрема. Уговорено
је седам контролних утакмица, па ће сви момци имати
прилику да се докажу и изборе
за место у стандардној постави. Без обзира на то у ком рангу игра, Динамо 1945 увек има
највише циљеве. Тако је и сада
– истакао је први тренер „брзог воза” Бранко Ђокић.
Прву контролну утакмицу
фудбалери панчевачког тима
одиграће 15. фебруара с Дорћолом.

У веома јакој конкуренцији
најмлађи такмичари СК-а
Панчево још једном су потврдили да за будућност стреличарства у нашем граду не треба бринути.
Кадети Урош Јакоб и Стефан Кљаић освојили су златну
односно бронзану медаљу, а
најсјајније одличје зарадила је
и млађа пионирка Ива Јакоб.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кб6)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПРАЗНИК ЛИКА И ДЕЛА ВЕЛИКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА

СВЕТИТЕЉУ САВИ, С ЉУБАВЉУ
Све школе у нашем граду, без изузетка, 27. јануара
присећају се Светог Саве, највећег српског просветитеља, али и утемељивача државе, архиепископа,
законодавца, књижевника, ходочасника...
Великан рођен под именом Растко Немањић
преминуо је 1236. године баш тог дана, који је црква касније прогласила за празник посвећен његовом лику и делу.
Од 1840. године славе га и српске школе, а након
паузе између 1945. и 1990. поново је враћен у образовне установе.
Ево како су изгледале приредбе поводом тог дана у појединим панчевачким школама...

„Ђура Јакшић”

Раскораци
Живимо у времену раскорака: жеље су једно, а могућности нешто сасвим друго. Ловимо циљеве којима стремимо, пречесто безуспешно.
Успех, данас и овде, скоро никада није резултат способности,
образовања и знања која имамо. Не, последица је срећних околности и, поновићемо реч пречесто, страначке припадности.
Истостраначке.

Глогоњ

„Бранко Радичевић”
Банатски Брестовац

У...

Долово
Јабука

Иваново

У актен-ташни старије производње, могуће је, два су парчета
хлеба и салама. У ципелама испред, надамо се, неко и нешто. У
фармеркама на челу „колоне”, желимо да верујемо, срећан млад
човек.
У јефтиној торби у првом плану – ко зна. И може да измашта.
Нека крпа спремљена као понуда за стари бувљак?
У просјачкој чаши ништа. Уаааа!

Средња машинска школа

У магли
Најцењенија роба ових дана у Србији јесу одборнички и посланички мандати. Ко их има у поседу, тај је на коњу. Истовремено, магловито је као што одавно није било. Званичне прогнозе
кажу да нам следи лепше, ведрије време.
Треба бити наиван па веровати телевизији; код нас одувек најбоље пролазе продавци магле, они што пливају у магличастом.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Омољица

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Михајло Ђорђевић,
гимназијалац:
– Највероватније ћу
у петак увече с друштвом ићи у кафе-клуб „Купе” на свирку.
Остатак времена
ћу искористити за одмарање, а можда ћу
имати пробу са
својим бендом.

Јелисавета
Шћеповић,
средњошколка:
– У суботу ћу ићи с
другарима у „Форму”
на пиће. С обзиром на
то да тренирам пливање,
планирам да идем на
тренинг, као и да учим
за школу и да се
одмарам код куће.

Наталија Тадић,
средњошколка:
– За викенд
планирам да изађем
с друштвом,
а највероватније ћемо
ићи у „Аполо”.
Такође, одмараћу
се од школе код куће,
уз гледање телевизије.
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