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Политика
Довољно јавних
бележника у
нашем граду
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Економија
Грађевински материјал
за избегле и расејане
» страна 6

Просвета/екологија
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ
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физике
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Култура
Јаз о(не)могућава
комуникацију
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

РЕВИЗОРИ ИЗМЕНИЛИ ОДЛУКЕ
Саобраћајна полиција
добиће дрога-тест
Казне убудуће фиксне
У складу с Програмом ревизије за
2017. годину, Државна ревизорска
институција кренула је у контролу
59 субјеката, међу којима је и Градска управа Панчева, а на седници
Градског већа одржаној 28. фебруара нашле су се две градске одлуке
које су морале по налогу ревизора
бити поново промењене, односно
усвојене.
Реч је о Нацрту одлуке о раду Интерресорне комисије и Нацрту одлуке
о начину, критеријумима и мерилима
за избор пројеката у култури. Како је
образложила Гордана Николић из
Секретаријата за јавне службе, добили су налог да промене доносиоца
одлуке на основу које ради Интерресорна комисија, а регулатива овог
тела остаје непромењена (оцена степена психофизичке ометености детета с циљем остваривања права родитеља на одсуство с рада).

Рад ове комисије треба да буде регулисан скупштинском одлуком, а не
правилником Градске управе, па је
припремљена одлука за одборнике.
Већници су усвојили и нову одлуку
о финансирању и суфинансирању
пројеката из културе, допуњену ставком која каже да ће за пројектно фи-

КА МЕ РЕ ЋЕ АУ ТО МАТ СКИ БЕ ЛЕ ЖИ ТИ
ПРЕ КО РА ЧЕ ЊЕ БР ЗИ НЕ
Одељење саобраћајне полиције Панчево добиће од Града, то јест од Агенције за саобраћај дрога-тест чија је вредност 1,2 милиона динара, као и
систем за аутоматско детектовање и документовање саобраћајних прекршаја, и то пролазак на црвено светло и прекорачење брзине. Ова камера ће поменуте прекршаје бележити на раскрсници улица Светог Саве
и Војводе Радомира Путника, а систем за аутоматско детектовање брзине биће постављен у Стевана Шупљикца. Оба уређаја су укупне вредности 11,9 милиона динара. Саобраћајци ће добити и више компјутера,
скенера и фотокопирних апарата, вредности око 700.000 динара. Све
ово за потребе Саобраћајне полиције купљено је новцем од наплаћених
новчаних казни за саобраћајне прекршаје.

нансирање у култури моћи да конкуришу и субјекти који нису регистровани на територији града под условом да културни програм реализују у
Панчеву.
– У међувремену је донета републичка уредба, па смо свакако мислили да правилник ускладимо са
уредбом – рекла је Николићева.
Оно што је овом одлуком промењено, јесте и то да су критеријуми сада у
складу с републичким, односно комисија ће за сваки пројекат морати убудуће писмено да образложи зашто је
он прихваћен односно одбијен.
Већници су усвојили и измену Одлуке о локалним комуналним таксама, која је донела прецизније казнене одредбе, јер закон сада прописује
да казне буду у фиксном износу, а не
као до сада у одређеном распону. За
правно лице казна је 150.000 динара,
а за одговорно лице у правном лицу
25.000 динара, док је казна за предузетника 75.000 динара, а за физичко
лице 25.000 динара.

У сусрет реконструкцији Интерног
одељења јесте и одлука да се стара
Железничка амбуланта да на коришћење Заводу за јавно здравље Панчево све до завршетка радова, па је и
формално ова одлука морала бити
усвојена.
Већници су подржали финансијски извештај Дома здравља за прошлу годину и план трошења новца у
овој години. Буџет те здравствене
установе износио је прошле године
45,5 милиона динара, а ове године је
41 милион. Иначе, у Дому здравља је
остало дванаест неуговорених радника, који на тржишту зарађују довољно да покрију своје бруто зараде, али
су тој установи, односно Граду, остали и дугови за неуговорене раднике
који су у ранијем периоду већ отишли из Дома здравља. Управо због
овог проблема чланови Градског већа су тој установи наложили крајем
прошле године обавезу достављања
на свака три месеца наративног и
финансијског извештаја о плану и
трошењу буџетског новца.
Већници су обједињено разматрали анализу пословања јавних предузећа у прошлој години и степен
усклађености планираних и реализованих активности. То је законска обавеза по којој јавна предузећа достављају ове податке.
Чланови Градског већа су дали и
сагласност у вези са задужењем по
краткорочном кредиту за ликвидност АТП-а. Како је директор Небојша Гајић објаснио, реч је о продужењу дозвољеног минуса од 20 милиона
динара, а узети краткорочни кредити
износе укупно 50 милиона динара.
Већници су усвојили финансијске
планове месних заједница Банатско
Ново Село и Глогоњ за ову годину.
Буџет Глогоња је 3,2 милиона динара, а Новосељана 2,1 милион динара.
М. Димитрић

Село
Завршена
реконструкција зграде
у Глогоњу
» страна 11

Друштво
Чисти разлози и
„прљави” разводи
» страна 13

Фото-репортажа
Врата увек отворена за
све оне с креативним
идејама

» страна 29

Спорт
Кошаркашка драма на
Стрелишту

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Лудило је потпуно!
И тако... Расписани су још једни избори у Србији нам нашој напаћеној и „силованој”. Ко зна који у последњих десетак година... Ах, да...
Овог пута су председнички. Мада, биће и којекаквих бирања по неким
локалним срединама...
Кампања званично није ни почела, а политички рат се увелико распламсао. Бори се аргументима, „пуца” се и лажима, лажним обећањима, а удара се и испод појаса. Уосталом, навикли смо на то од наших
политичара. Сви су они, мање-више, исти. Уосталом, видели смо то у
последње, па, скоро три деценије...
Најновија истраживања казују да је садашња „позиција” јака да јача
не може бити. А шта каже опозиција? Њени припадници, у последње
време, ратују међусобно. Присталице противкандидата већ виђеног
председника разједињене су да разједињеније не могу бити. А с таквим односом снага у рат се обично и не улази. Изгледа да је присталицама сада већ бројних опозиционих противкандидата много важније да освоје који проценат више у својој међусобној борби него што
имају сигуран план како да добију „главну битку”. А можда мотив за
опозициону свађу лежи – у будућности. Можда су све то само припреме за неке друге, предстојеће изборе?

***
Пред нама је још један фудбалски „вечити дерби”. Не, утакмица између „Црвене звезде” и „Партизана” више није никакав празник спорта,
већ само још један дан када се страхује од нереда на улицама и – хулигана.
Тако је, уосталом, било и недавно у Нишу, на финалу Купа Радивоја Кораћа у кошарци. Да ли то уопште више и треба да чуди, ако се зна
да је спорт огледало друштва? Све што се збива у спорту, само је пресликано друштвено стање. Тако је још од „Максимира” 1991. године...
Од распада велике Југославије у нашем друштву влада општи хаос и
грабеж. Неспособни и халапљиви политичари су уништавањем свих
институција потпуно разорили друштво.
А у неуређеној држави своје „формације” регистровали су као удружења грађана – навијача. Зато се с трибина најчешће и чују политичке пароле и погрдна скандирања... Због тога данас фудбал у Србији –
осим политичких послушника, транге-франге менаџера и заштићених
дилера – све мање интересује обичне смртнике.
***
И док се чекају избори и дерби, у Панчеву се краде навелико. На ред
су дошле алуминијумске дршке с лифтова.
Пајају „мајстори” на Котежу, Тесли, Стрелишту... Ујутру рано, током
ноћи... Изгледа да је „бизнис” баш уносан, јер ручке нестају од приземља па до спратова на врху зграде.
Лудило је потпуно!

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Док политичари брину своје бриге и воде своје ратове, жељно ишчекујући милионске принадлежности које им следују поводом сваких избора, просечни грађани наше земље муку муче како да саставе крај с
крајем. Како да „затворе” месец и како да – оду из Србије.
Да, да побегну из земље у којој је људско достојанство срозано на нулу. И испод ње. Јер зашто да остану у држави у којој се на здравствене
прегледе чека месецима, где се за помоћ болесној деци моле непознати људи путем друштвених мрежа, где се конобарише и зида с правим
факултетским дипломама, док „дипломци” седе у државничким фотељама, где девојке и жене престају да планирају рађање само да би радиле за неку цркавицу од двадесетак хиљада динара... И то је разлог
зашто Србија полако нестаје. Високообразоване жене данас рађају у
просеку 1,37 деце, а за најпростију репродукцију је потребно 2,1 дете.
Не буде ли неких помака, тек за неколико година ћемо се запитати зашто нема ко да плаћа пензије...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Неке тако
споредне ствари
– И кога то још занимају ти избори!
Па још председнички?! А и нису нека фора – делиш некакво ордење у
невиђеним количинама, лелујаво ђускаш са шашавим Арапима и нешто
неповезано булазниш. Ма, ником није јасно зашто се због тако небитне
ствари диже толика галама. Брука,
заиграли се напаљени маторци, никад их нећу разумети... Не могу ни да
замисле како много већих мука од
тога има ових дана... – мисли тако је-

дан (нат)просечан малишан, седећи
на рубу „распалог” дечјег игралишта
усред маштања о томе да се налази
на толико жељеном стадиону „Камп
ноу” и да је то на њему прави-правцати дрес „Барселоне”, а да су ту Меси, Нејмар и Суарез уместо малих
али већ увелико бруталних хулигана
који су га управо извређали и отерали. И то, зашто?!
Само зато што се усудио да тражи
фаул?! У ствари, једва је то изустио,
а најјачи „гангула” одмах полудео,
издрао се на њега да му се свака длака укрутила, оптуживши га да лаже
и маже. Најурио га муњевито с терена, док су сви остали, чак и компањероси из екипе, замукли ко заптивени. Ваљда зато да, не дај боже, и
њих то не снађе. И то што су у супротном табору од поменутог фрајера, сасвим је довољно за бригу, па
још фали да му се и директно замерају. Ма, ди се то ради, думају они –
ћутиш, смрдиш и играш...
Али то је нека ко бајаги игра, мисли
малишан. Његови вајни другари се,
као, боре за победу, а у ствари једва
чекају да „часно” изгубе. Јер, страх
од губитка утакмице много је мањи
од страха да се не замере најјачем.
Ко зна шта тек онда могу да изгубе?
И џаба им је малишан показивао
болну модрицу – очигледно им је до
тог фаула, победе и, уопште, до утакмице, као до преклањског мусавог
снега. Све је то имитација, битно је
само да од шибаџије не фасују преко
тамбуре.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

И после малишану тата прича о тим
изборима, на којима се надмећу некакви маторци с циљем да владају. И
шта се то њега тиче кад га занима само како да што пре заигра на правом
стадиону „Камп ноу”, у правом црвено-плавом дресу и са оригинал Леом. Да заигра најбољи фудбал на
свету... Јер он обожава да игра, али
овде не може, зато што га цепају. А
нико му не верује, мисле да тобоже
фолира, чак и кад им покаже модрицу. Чак ни његови, јер су од „зента”
напунили гаће до врха. Сада му је јасно да на том „распалом” терену
пролазе само брутални цепачи, никако луцидни дриблери, вихорна
крила или врсни голгетери.
И како он сада да слуша ћалетова
трућања о неким тамо много озбиљним стварима, а у ствари досадним
за медаљу. Какви избори, њему је само стало како да „распало” игралиште у којем владају хулигани, замени каталонским храмом виртуоза и
да се до миле воље, али по свим правилима, надиграва у тика-така стилу
с врхунским мајсторима. А он то и те
како може, јер за наше прилике ненормално је талентован...
– Слушај ме добро, тата, сада ти: па
шта ако сам пунолетан, „либо” ме за
тамо неке ступидне изборе. Није то
моја прича! Хоћу само да се поштено
изиграм тамо где ће неко ценити мој
таленат. И немој да ми говориш да су
то споредне ствари, јер за мене су
најважније на свету – рече малишан
и оде својим путем...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Пси рата се буде. Осетили су крв!
• Избацила га је жена из куће. Сад има статус расељеног лица.
• Да обећа боље сутра, сваком нашем политичару је као добар дан!
• Људождер је генетски модификован човек.
• Лапот је еутаназија на црногорски начин.
• Кад ју је упознао, била је жена-змај, а кад се оженио њоме,
постала је права ала.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Скица тушем? Ма јок, наша лепа река
На Тамишу, у среду, 1. марта
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО НЕДЕЉЕ

АКО ВАС ПРЕВАРИ ЖЕНА, ПРЕВАРИТЕ И ВИ ЊУ.
ЧИСТ РАЧУН, ДУГА ЉУБАВ!
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ЈАВНОЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА У ВРТИЋИМА И ШКОЛАМА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ХИГИЈЕНА ДОБРА,
ХРАНА И ВОДА БЕЗБЕДНИ

Специјалистички и
ултразвучни прегледи

Програм од 2006.
спроводе Градска
управа и Завод за
јавно здравље
Највише „шкрипи”
зграда Гимназије
Резултати програма јавноздравствене контроле које су у
објектима Предшколске установе „Дечја радост” и основних и средњих школа на територији нашега града током
прошле године спроводили
Градска управа и Завод за јавно здравље, представљени су
јавности у среду, 1. марта, у
малој сали Градске управе.
Наставиће се
Оваква врста контроле спроводи се у нашем граду већ дуже
од једне деценије са основним
циљем да се очува и унапреди
здравље деце применом ефикасних мера за смањење негативног утицаја средине.
Присутне на скупу у Градској управи поздравила је Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање, која је изјавила да је
Град прошле године издвојио
око 5,2 милиона динара за јавноздравствену контролу, као и
да су средства за ту намену
опредељена и у овогодишњем
буџету. Према речима Љиљане Лазић, директорке Завода,
та установа спроводи програм
јавноздравствене контроле у
континуитету од 2006. године
захваљујући томе што је локална власт сагледала његов
значај.
– Континуирану јавноздравствену контролу школских и
предшколских установа на територији Србије, према нашим сазнањима, не ради нико
на овакав начин. Кроз овај
пројекат радимо на спречавању многих фактора ризика који могу да утичу на здравље наше деце и корисника објеката
образовних установа – рекла је
прим. др Љиљана Лазић.
Она је додала да су у претходном периоду рађене по две
анализе воде за пиће у школ-

Резултати коректни, предлози конструктивни
ским и предшколским објектима, а правилник налаже да
их у току године буде четири.
Стога ће, рекла је Лазићева, од
2017. године законска и подзаконска акта бити испоштована и у том сегменту. Уз то,
она је позвала представнике
школа и предшколских установа да са Заводом успоставе
бољу сарадњу и доставе своје
предлоге у вези са спровођењем превентивних активности
и организовањем предавања
која би реализовао заводски
Центар за промоцију здравља.
Нејефтине мере
Резултате програма спроведеног у прошлој години представила је прим. др Радмила Јовановић, специјалиста хигијене
и супспецијалиста исхране.
Задовољавајућу општу хигијенску оцену добило је свих 20
објеката, као и централна кухиња ПУ „Дечја радост”, а
предложене су различите мере за побољшање у 20 објеката: реконструкција крова (9),
санирање влаге у просторијама (8), поправка справа за
игру деце (6), бетонске подлоге (6), ограда (6) и још петнаест других. Сви анализирани

ГОСТУЈУЋА ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Последња деценија
Саве Шумановића

Гостујућа изложба „Последња
деценија Саве Шумановића”
Галерије слика „Сава Шумановић” биће отворена у петак,
3. марта, у Свечаној сали Народног музеја.
„Последња деценија у стваралаштву Саве Шумановића
представља једну заокружену
целину која је почивала на веома чврстим основама. Као тема
у последњој деценији убедљиво
доминира пејзаж. Друга омиљена тема је акт. Највише дела

насликао је током 1939. године,
када се припремао за велику
изложбу, и следеће, 1940. године, понесен успехом изложбе.
Није било време да ужива у
успеху, рат је дошао и у Шид.
Нека од најбољих дела настала
су управо тих ратних година”,
наводи се у саопштењу.
Избор дела за панчевачку
изложбу приредила је Весна
Буројевић, директорка Галерије слика „Сава Шумановић”.
М. М.

узорци хране која је служена
деци били су микробиолошки
исправни, док су, када је реч о
енергетској вредности и количини соли у оброцима, дати
предлози за мање корекције
како би се садржај основних
градивних састојака и соли
уједначио.
Програмом су обухваћене и
све градске и сеоске основне
школе у којима су испитивани
узорци с површина, безбедност хране, хигијенска исправност воде за пиће и хигијенско стање објеката, а обављени су и санитарни прегледи
запослених. Свих 19 објеката
добило је задовољавајућу општу
хигијенску оцену, а предложене
су мере за побољшања, као
што су: реконструкција зграде
и замена столарије (18), уређење дворишта (12), уређење
спортских терена (6), реконструкција крова (3), санирање
влаге у просторијама (2) и друге. Иста испитивања спроведена су и у средњим школама,

где је, уз све наведено, прегледан и 1.261 ученик. Сви
објекти добили су задовољава ју ћу хигијенску оцену, а
предлози се тичу реконструкције зграде и замене столарије (9), санирања влаге у просторијама (4) итд.
Према речима прим. др
Радмиле Јовановић, највећи
проблеми уочени су у Гимназији „Урош Предић”, у чијем
се дворишту урушава зид суседног објекта, што представља ризик, упркос томе што је
постављена жичана ограда. Јовановићева је нагласила да се
у Гимназији може уочити и
проблем недостатка радних
просторија за обављање наставе, с обзиром на то да школу
похађа велики број ђака, а додала је и то да треба пронаћи
могућност да се реновира фасада и поправи кров, као и да
се санира влага на унутрашњим зидовима, те да се замене прозори и врата на згради.
Д. Кожан

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

академиком проф. др Ђорђем Радаком на челу. Прегледи се заказују радним данима од 7 до 15 сати путем
телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903.
Овог месеца у Заводу су за
клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе погледајте на деветој
страни актуелног броја нашег листа.
Д. К.

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Уштедите на гориву

ЗБИРКА КРАТКИХ ПРИЧА САЊЕ ДОМАЗЕТ

Божанствени
безбожници
Збирка кратких прича „Божанствени безбожници 2” Сање Домазет биће представљена у четвртак, 2. марта, у Галерији Милорада Бате Михаиловића. О књизи ће, поред ауторке, говорити и уредница
Гордана Милосављевић.
Књига представља наставак
збирке литерарних портрета
најблиставијих умова 20. века.
„Четрдесет репортажа о личностима у књизи у ствари су
стилски и поетски обликоване
кратке приче, чији су јунаци
обележили време у коме живимо. Личне реминисценције дају причама поетску ноту, док
енциклопедијско знање ауторке од наизглед биографских
детаља твори узбудљиву животну драму сваког јунака понаособ, откривајући унутрашње светове оних који су обликовали свет у коме живимо”,
наводи се у саопштењу.

Сања Домазет је прозни и
драмски писац. До сада је објавила четири романа, књигу драма и

Уколико сте
регистровали возило
код „Зокија” у 2016.
години, потребно
је да лично одете
до Ауто-центра
и подигнете своју
лојалти картицу.

прича „Моћ маске”, десетак драма, неколико есеја...
М. М.

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

Rock’n’roma
Концерт групе „Кал” биће одржан у петак, 3. марта, од 22 сата, у дворани „Аполо” Дома
омладине.
Музику овог урбаног ромског бенда критичари су назва-

Лепа вест за све возаче гласи
да ће у наредне четири недеље
све врсте горива појефтинити за три динара по литру.
Међутим, ова информација важи само за оне који

ли rock’n’roma. Он постоји од
2006. године и до сада је имао
више од шестсто концерата и
учествовао на најзначајнијим
домаћим, европским и светским фестивалима.
М. М.

„храну” за своја возила буду
пазарили на пумпи „Гаспетрола”. Да би вас гориво стајало повољније, потребна
вам је лојалти картица Ауто-центра „Зоки”, коју добијају
сви они који су регистровали

возила у том центру током
ове и прошле године.
Поред лојалти картице,
биће вам неопходан и купон
из броја „Панчевца” актуелног у свакој од четири недеље, колико акција траје.
Дакле, од петка, 3. марта,
до четвртка, 9. марта, важиће
купон број 1, који се налази на
овој страни „Панчевца”. Исеците га, понесите лојалти картицу
и свратите до „Гаспетрола” најкасније до наредног четвртка.
Купон се може искористити
само једном и потребно га је
оставити радницима на пумпи, тако да препоручујемо да
наточите до врха, ради што
веће уштеде.
Идуће недеље објавићемо
нови купон, који ће важити
од петка, 10. марта, до четвртка, 16. марта, а након
тога још два купона за још
две седмице.
Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој.
Д. К.
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МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

ПРОМЕНА ТИК ПРЕД ИЗБОРЕ

Залагање за стабилну
матичну државу

ДОВОЉНО ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА
У НАШЕМ ГРАДУ

Национални савет македонске националне заједнице у
Републици Србији, са седиштем у Панчеву, истиче да с
великом забринутошћу прати актуелна дешавања у матичној држави.
У саопштењу за јавност је
наглашено да чланови ове
заједнице од осамостаљења
Републике Македоније 1991.
године до данас на матицу
гледају као на савремену,
плуралистичку и демократску државу свих грађана који живе у њој и свих држављана ван ње. Чланови напомињу и да су поносни што је
Македонија до сада била
отворена, мултикултурална
и што се подједнако бринула
за све своје грађане без обзира на пол, националност или
вероисповест.
„Ми Македонци из Србије
желимо да упутимо поруку
како подржавамо настојања
и залагања за мирну, стабилну и просперитетну Македонију у којој владају добри

међуетнички односи, али
истовремено се залажемо за
унитарну, независну и слободну Македонију свих њених грађана: Македонаца,
Албанаца, Срба, Влаха, Турака, Рома, Бошњака и свих
других равноправних грађана. Национални савет македонске националне заједнице
у Србији изражава забринутост и узнемиреност поводом вести да је у преговорима за формирање нове владе
направљен компромис, према коме, наводе македонски
медији, ’српски народ треба
да се прогласи кривим за геноцид над Албанцима у Македонији између два светска
рата’. Овакав потез, уколико
је информација тачна, може
озбиљно да наруши односе
између Србије и Македоније, на чијем јачању и унапређењу деценијама ради како
македонска национална заједница у Србији, тако и српска у Македонији”, наводи
се у саопштењу.

ИЗБОРИ ПОЧЕТКОМ АПРИЛА

Месец дана за кампању
Како наводе поједини медији, председнички избори у
Србији биће одржани 2.
априла, а ту информацију
добили су из кабинета премијера Александра Вучића.
Према томе, требало би да
председница Скупштине Србије Маја Гојковић у четвртак, 2. марта, у време штампања нашег листа, распише
изборе за шефа државе.
Кандидати ће имати свега
30 дана за кампању. Уколико
дође до другог круга избора,
он ће бити одржан 16. априла, на Ускрс. Иако се говорило о ванредним парламентарним изборима, они неће
бити одржани ове године.

Предлог кандидата подноси се Републичкој изборној комисији најкасније 20
дана пре дана избора. Њега
мора подржати најмање
10.000 бирача, потписима
који су оверени код јавних
бележника.
Републичка изборна комисија утврђује листу кандидата
за избор председника Републике најкасније петнаест дана пре дана избора и објављује је у „Службеном гласнику
Републике Србије”, и то дан
након што ју је утврдила.
Редни број кандидата на
листи утврђује се жребом, у
присуству
представника
предлагача кандидата.

КОНЦЕПТ

Неуспешно анимирање
Ја сам од лета причао са Сашом Јанковићем, од новембра са Јеремићем, рекао сам им да је неопходан договор,
да мора један кандидат. Они су одлучили да самостално
изађу, наша одлука је била да покажу колико могу да
анимирају бирачко тело, најважније је да дође до другог
круга. У целом бирачком телу 30 одсто подржава Александра Вучића, Јеремић и Јанковић имају између пет и
10 одсто подршке, ово нам говори да нису успели да анимирају велики део апстинената. Чак и кад гледамо бираче ДЈБ, ни њих нису успели да анимирају, то говори да
на овакав начин неће анимирати довољно бирача.
(Саша Радуловић, лидер Покрета „Доста је било”, Н1)
***
Уместо да се дистанцирају од таквих појава, како сам им
недавно предложио, у Хрватској су моју критику назвали безобразлуком, иако сам заступао вредности које повезују Европску унију.
(Ивица Дачић, министар спољних послова, „Танјуг”)

Ми сада трошимо онолико колико зарадимо и у том
смислу је клима у нашој земљи повољнија него и у неким земљама Европске уније.
(Александар Вучић, премијер Србије, „Бета”)
***
Људи који воде земљу морају с ње скинути грех и срамоту коју нико није успео да скине. А биће им лакше него
некима пре њих, због тога што су и сами у великој мери
одговорни за сву несрећу која нас је у прошлости задесила – најмање толико дугују породицама које се данас сећају оних којих више нема и нама који живимо заједно
с њима, да би ту бол умањили.
(Чедомир Јовановић, лидер ЛДП-а, „Бета”)

Овера потписа
за председничке
кандидате најчешће
ван радног времена
Овере потписа, рукописа и
преписа од 1. марта врше само
само јавни бележници у градовима и општинама за чије
су подручје изабрани, јер ти
послови прелазе у њихову искључиву надлежност, а исто
правило важи и за оверу потписа у вези с предлогом кандидата за предстојеће председничке изборе.
Подсетимо, Законом о овери
потписа, рукописа и преписа,
који је усвојен у августу 2014.
године, предвиђено је да у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, те послове настављају
да обављају основни судови,
судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као
и општинске управе. То правило не важи за Панчево.
До ове промене дошло је тик
пред расписивање председничких избора. Наиме, сваки кандидат за шефа државе мора Изборној комисији да преда минимум 10.000 оверених потписа подршке грађана, па је стога
немогуће не поставити питање
да ли ће нотари имати довољно
времена за посао који их очекује. У супротном, могло би доћи
до кршења изборног права, а не
смемо заборавити како су јавни
бележници у обавези да наставе обављање својих редовних
задужења. Ипак, поред именованих јавних бележника, овлашћење за овере потписа имају
и запослени у канцеларији јавног бележника, то јест јавнобележнички помоћник, сарадник
и приправник.
Тим поводом разговарали
смо са Снежаном Јукић, јавним бележником из нашег
града. Она је за „Панчевац”
изјавила да су нотари и раније
оверавали рукописе, потписе
и преписе, али да од сада само
они имају искључиву надлежност. Говорећи о потписима
подршке за председничке кандидате, истакла је:

Снежана Јукић на радном задатку
– Овере без прегледа потписа неће бити сигурно. Дужни
смо да погледамо сваку личну
карту и убеђена сам да све моје колеге раде на тај начин.
Навела је како су уочи претходних избора потписе оверавали и Градска управа и суд,
додавши да је процедура у
згради локалне самоуправе
далеко једноставнија и да се
само због тога процес код јавних бележника одвија донекле
спорије.
Одговарајући на новинарско питање да ли у Панчеву
постоји могућност да се не постигне извршење свих обавеза
у задатом року, Снежана Јукић је рекла да с обзиром на
то да је четворо бележника у
Панчеву и по један у Алибунару и Ковачици, не би требало
да дође до компликација.
– Има нас шесторо на територији Основног суда Панчева.
За време претходних избора
смо ми урадили велики посао.
Битно је напоменути како се
овера тих потписа најчешће
ради ван радног времена – казала је Јукићева.
Појаснила је и да јавним бележницима иде у прилог то
што од сада имају право да ко-

ристе више књига – уписника
о оверама и потврдама и печата истовремено, као и то што
овлашћени приправници смеју такође да потписују.
– И моје колеге и ја имамо
додатне књиге, печате и приправнике, што значи да ћемо
на више места моћи да одемо
истовремено. Дакле, сада је
могуће да се ради у канцеларији, а да, на пример, током

радног времена двоје приправника ради ван ње – прецизирала је Снежана Јукић.
Она је потврдила информацију да ће јавни бележници и
ове године током прикупљања
потписа радити прековремено, али и за време викенда.
Истакла је да пуне руке посла
и избори ни на један начин
неће утицати на редован рад
јавних бележника.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОСНОВНОГ СУДА У ПАНЧЕВУ
Панчево
Бранислав Медаковић, Војводе Радомира Путника 22
Љиљана Крстић Милаков, Жарка Зрењанина 7
Моника Абци Тадић, Максима Горког 4
Снежана Јукић, Др Светислава Касапиновића 22-а, стан 1
Ковачица
Божена Ђорђевић, Др Јанка Булика 58
Алибунар
Ромулус Ракитован, Братства–јединства 25
Опово
Вршилац дужности јавног бележника за подручје Основног
суда у Панчеву – Општина Опово: Снежана Јукић

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Бошко Обрадовић у Панчеву
Чланови Српског покрета Двери у оквиру своје мини-акције
разговарали су с Панчевцима у
Градском парку у недељу, 26.
фебруара. Том приликом су
најавили трибину која ће бити
одржана у четвртак, 9. марта, у
19 сати, у кафе-клубу „Купе”.
Како је речено, на скупу ће говорити Бошко Обрадовић, лидер Покрета и кандидат за
председника Србије, као и Марија Јањушевић и Срђан Ного,
народни посланици Двери.
Милутин Илић, члан Градске организације Покрета, изјавио је:
– Имамо посланике у Народној скупштини и захваљујући гласовима грађана који
се нису предали и желе да живе у слободној, демократској и
праведној Србији у прилици
смо да покажемо како се за-

ступа интерес грађана. До сада смо подносили многе иницијативе и предлоге закона.
Показали смо свима колико је
важно да у Скупштини не седе

само партијски послушници,
који не представљају грађане
што су их бирали и који су у
парламенту једино ради личне користи.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Обрадовати старије суграђане
Месна заједница Котеж је поводом Дана жена у среду, 1.
марта, приредила дружење с
корисницима Геронтолошког

центра, као и концерт „Вокал
кидса”. Према речима Бошка
Опачића, председника Скупштине МЗ Котеж, у склопу ре-

довних и честих активности те
институције, овај догађај је
организован с циљем да се обрадују и старији суграђани.

Илић је навео и како сви
грађани треба да узму учешће
у политичком животу и да је
најмање што могу да ураде зарад своје будућности да изађу
на гласање.
– На тај начин је могуће
оценити рад свих политичара,
а Двери су себи одредиле улогу буђења јавности и указивања на чињеницу да грађани
имају моћ. Наш покрет је у
политички живот унео одговорност, с намером да народ
изгради критички осврт и уведе политичку казну за погрешне одлуке и неспособност –
истакао је Илић.
Он је казао и да би највећа
казна за политичара била да
га грађани склоне с власти, да
би се сваки следећи функционер трудио да буде бољи и да
што више уради, и да свакако
не би цео свој мандат проводио у медијским манипулацијама и лажним обећањима.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 3. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОКЛОН ЗА ЈКП „ХИГИЈЕНУ”

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ГРАД КУПИО ДВА АУТО-СМЕЋАРА

Новац за болницу,
не и за пројекте

„Мерцедесови” камиони
стари шест година,
а плаћени 13,5 милиона
динара
Из градског буџета издвојено је 13,5
милиона динара за куповину двају
ауто-смећара, који су ове недеље стигли у ЈКП „Хигијену”. Возила марке
„мерцедес”, са шасијом „економик”,
стара су шест година, а капацитета су
17,5 односно 15 кубика.
Градоначелник Саша Павлов је
приликом обиласка ових возила 28.
фебруара на новој депонији изјавио
да свако повећање возног парка доприноси лакшем функционисању тог
комуналног предузећа, с обзиром на
удаљеност нове депоније од града (17
километара), а како би се рационализовали трошкови превоза, одлучено је
да буду купљени камиони на метан.
ЈКП „Хигијена” је по налогу Града
преузела послове одношења смећа у
Старчеву и Долову, а у плану је да делатност прошири и на друга села, за
шта јој је неопходно још возила.
– Важно је и унифицирање возног
парка ради лакшег одржавања и сада
смо дефинисали да бисмо ове и следеће године морали да обезбедимо
новац за још два возила и да на тај
начин појефтинимо цену услуге, или

Панчево ипак очекује
новац за Општу болницу

да она остане на овом нивоу, као и да
унапредимо квалитет. Одабир ових
двају возила је, наравно, ишао у договору с предузећем – рекао је Павлов.
„Хигијена” дневно превезе од 80 до
100 тона отпада, који у две смене на
нову депонију довезе од 10 до 12 камиона, а викендом је та количина за
трећину мања. Нова возила ће предузећу помоћи и у складиштењу смећа
и с других депонија.
– Имамо четрнаест возила и радимо у две смене. Са више возила „Хигијена” би могла да уведе и трећу

смену. Делатност бисмо могли да
проширимо на друга села с већим
бројем запослених и с више возила –
изјавио је в. д. директора Владан Савић.
„Хигијена” у свом возном парку
има још четири „Мерцедесова” возила
на метан са сличном надоградњом,
носивости и до 22 тоне. За куповину
ових двају возила Град је издвојио
новац из кредитног задужења, а она су
набављена након спроведеног јавног
тендера.
М. Димитрић

ШТАНД ПАНЧЕВА НА САЈМУ ТУРИЗМА

Наш адут су манифестације
На штанду Панчева точено
пиво и представљен
промо-материјал
Акценат стављен на
„Дане Вајферта”
Тридесет девети Међународни сајам
туризма у Београду, који се традиционално одржава у фебруару, и ове године је окупио бројне домаће и стране туристичке агенције у великој хали, док су се градови, регије и туристичка места у Србији представили у
Хали 4, где се налазио и штанд Панчева.
А на штанду нашег града – промотивни материјал, брошуре и мапе.
Градоначелника Сашу Павлова, који
је 24. фебруара посетио сајам, дочекали су чланови КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”, али и чаша точеног пива, јер је акценат ове године
стављен на промоцију манифестације „Дани Вајферта”. Точило се занатско пиво.
Туристичка организација Панчева
је овогодишњим посетиоцима сајма
представила нове брошуре: „Календар манифестација 2017”, који садржи опис 92 манифестације, колико

рекао је Бранислав Ровчанин, директор ТОП-а.
И за место попут Панчева, које није туристичко, ипак је добро да се
представи на Сајму туризма – сматра
градоначелник – јер постоји тежња
да наша понуда дође пре свега до Београђана. На сајму градови промовишу своје потенцијале и оно по чему
су они препознатљиви туристима.
Привредно-туристичка стратегија Панчева од пре три године обухвата пиво
и поменуту манифестацију „Дани Вајферта”.
– Овде одише дух Панчева, дух Тамиша, Дунава, Вајферта. Желимо да
приближимо манифестациони туризам, по коме се ми издвајамо од осталих градова јер имамо велики број
манифестација. „Дани пива” су прошле године били проглашени и за
најбољу нову манифестацију. Панчево је и град џеза, филмски град... –
рекао је Павлов.
Он је додао да све што Град ради,
од чишћења корита Тамиша до отварања нових локација за долазак инвеститора, може да се промовише.
– Поједини панчевачки приватници улазе у туризам односно у проширење те привредне гране. До краја године ћемо вероватно добити и нови

која је излагала на овогодишњем Сајму туризма додељена је туристичкој
агенцији „Флај, флај травел”. Златне
повеље и медаље додељене су и Словенији за најбољу дестинацију која се
представила на сајму, као и Туристичкој организацији Републике Српске.
За најбољу винарију која је излагала
на овогодишњем Сајму туризма, САЦЕН је златну плакету доделио Винарији „Јеремић”, док је „Калемегданској тераси” додељено признање за
најбољи ресторан. САЦЕН је златну
повељу доделио и хотелу МК „Mountain Resort” – Копаоник у категорији
хотелијерства, односно за најбољи хотел у Србији, а за запажени наступ на
овогодишњем Сајму туризма признање је додељено и Канцеларији за Косово и Метохију.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ШТА НУДИМО ТУРИСТИМА?

Кеј и фестивали најатрактивнији

T. ШИПКА

С. ДРЧА

Панчево се и ове године представило
на Сајму туризма. Тим поводом смо
питали суграђане да ли су посетили
тај догађај, да ли воле да путују, које
дестинације су им најпривлачније,
као и шта би туристима препоручили да виде у нашем граду.

ће их бити ове године у граду и селима, „Културни водич” на енглеском,
као и културно-угоститељску мапу,
али и флајере: „Град – филмска сцена”, „Активни одмор”, „Знамените
личности Панчева”...
– Представљамо манифестацију
„Дани Вајферта”, а и све остале потенцијале нашег града. Промовишемо занатско пиво. У креирању штанда учествовали су и уметници из
Панчева и они ће посетити наш
штанд. Мислимо да је ово најбоље
представљање наше туристичке организације што се тиче самог штанда –

хотел „Тамиш”, па ће смештајни капацитети бити проширени – казао је
градоначелник.
Тридесет девети Међународни сајам туризма у Београду трајао је од 23.
до 26. фебруара, а на њему је учествовало преко 1.000 излагача. Међународни туристички савез и Међународни центар за развој и унапређење туризма и угоститељства (САЦЕН) уручили су последњег дана сајма златне
повеље и медаље за најбоље наступе
на тридесет деветом Међународном
сајму туризма. Златна повеља и признање за најбољу туристичку агенцију

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић и директор Управе за
капитална улагања Недељко Ковачевић уручили су прошле недеље у Новом Саду уговоре представницима
градова, општина и здравствених
институција који су остварили право
на бесповратна средства за финансирање и суфинансирање пројеката
на конкурсима Управе за капитална
улагања АП Војводине.
Укупан износ додељених средстава је 1,4 милијарде динара, а добиће их 39 општина и 11 институција,
за реализацију укупно 68 пројеката,
међу којима нема ниједног панчевачког.
Управа за капитална улагања АП
Војводине је током јануара спровела седам конкурса, и то за финансирање и суфинансирање пројеката у
областима локалног и регионалног
економског развоја, културе, предшколског и основног образовања и
васпитања, развоја спорта, саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода и здравствене
заштите.
Панчево је на овим покрајинским
конкурсима учествовало са два
предлога пројекта. За санацију црпне станице Црвени магацин ЈКП
„Водовод и канализација” тражио је
39,4 милиона динара, и то за санацију уставе и уградњу четири пумпе. Град није добио новац ни за
опремање северне индустријске зоне и изградњу пута до ње. Тражили
су 35 милиона динара и тим новцем
била би финансирана изградња треће деонице Улице 7. нова, као и дела пута за Црепају у близини северне пословне зоне.
Иако су панчевачки пројекти у
Новом Саду одбачени, то ипак не
значи да ће Град остати без покрајинске помоћи, јер ће око 500 милиона динара ове године стићи за
реконструкцију Интерног одељења
Опште болнице Панчево и за завршетак радова на новој згради Завода за јавно здравље Панчево.
Даље, иако из покрајинске касе у
наш град са ових седам конкурса
није стигао ни динар, Панчево за

најважнију капиталну инвестицију
у овој години – изградњу потамишког колектора од „Луке Дунав” до
северне индустријске зоне – помоћ
очекује из републичке касе, то јест
од Министарства привреде. Само
прва фаза ових радова процењена је
на непуних 300 милиона динара.
Иначе, у претходном шестомесечном периоду Покрајинска влада
је за готово свих 45 општина на територији Војводине издвојила 1,8
милијарди динара.
Када смо поменули резултате покрајинских конкурса, за реализацију пројеката који ће допринети побољшању пословне и инвестиционе
климе у Кикинди, Шиду, Бачу, Кањижи, Бачком Петровцу, Инђији,
Иригу, Суботици, Бачкој Паланци и
Белој Цркви издвојено је 250 милиона динара; за реализацију пројеката који доприносе развоју, очувању,
унапређењу и заштити културних и
националних посебности локалне
средине Кањижа, Сента, Шид,
Пландиште и Нови Кнежевац добиће 46,8 милиона динара, док ће за
унапређење спорта у Малом Иђошу,
Беочину, Тителу, Пландишту, Жабљу, Србобрану, Апатину и Темерину бити усмерено укупно 70 милиона динара. За побољшање услова
рада установа предшколског и
основношколског образовања и васпитања 50 милиона биће усмерено
за пројекте у Врбасу, Беочину, Бачу,
Опову, Вршцу, Сечњу и Иригу; за
водоснабдевање и заштиту вода Вршцу, Зрењанину, Сомбору, Сремској Митровици, Апатину, Бачкој
Тополи, Врбасу, Ковачици, Кули,
Опову, Оџацима, Пећинцима и
Сремским Карловцима додељено је
350 милиона. Пројектима у области
саобраћајне инфраструктуре у Новом Бечеју, Новом Саду, Малом
Иђошу, Оџацима, Пећинцима, Бечеју и Сремској Митровици додељено је 350 милиона, а у области
здравствене заштите 237,6 милиона
додељено је за улагања у пројекте у
Новом Саду, Бачкој Тополи, Бачком Петровцу, Опову, Србобрану,
Темерину и Чоки. За финансирање
и суфинансирање набавке медицинске опреме 50 милиона динара
добило је 11 здравствених институција у Покрајини.
М. Д.

ТАТЈАНА ШИПКА, радница:
– С обзиром на то да немам много
времена, веома ретко путујем. У суштини, када бих имала могућности,
прво бих обишла Србију, па тек онда
иностранство. Мислим да Панчево
нема много тога да понуди туристима. Ја бих, на пример, укинула и карневал, а приоритет бих дала фолклору и српској традицији и дешавања
таквог типа подигла бих на много
виши ниво.
САЊА ДРЧА,
специјалиста биохемије:
– Обожавам да путујем, а највише
на море. Волим да одлазим и на планине, али финансијски није могуће
све то да приуштим. Ове године нисам

А. СТОЈКОВИЋ

З. МРКШИЋ

могла да идем на сајам, а људима који нису из Панчева препоручила бих
да виде Тамиш, Народну башту и
центар града. Такође, имамо одличне манифестације, као што су карневал и „Сланинијада”. Похвалила бих
и коњички клуб из Црепаје, који вреди посетити.
АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ,
пензионер:
– Ове године нисам посетио Сајам
туризма, али сам видео проспекте.
Желео сам да уграбим попуст, али
смо супруга и ја ипак одлучили да у
септембру одемо у Грчку на море.
Туристима бих препоручио да у Панчеву посете кеј, светионик, цркву са
два торња и многа друга места.
ЗОРАН МРКИЋ, пензионер:
– Нисам ишао на Сајам туризма.
Волим да путујем, поготово у иностранство, али то је мало теже оствариво, имам много обавеза. Људима
који нису из Панчева препоручио бих
да присуствују карневалу и „Данима

С. БОГДАНОВ

Л. МАТИЋ

Вајферта”. Такође, сматрам да је наш
кеј леп и требало би га посетити.
САВКА БОГДАНОВ, пензионерка:
– Туристима бих препоручила да
оду на карневал и остале сличне манифестације. Такође, требало би да
виде Тамиш, као и околину Панчева,
која заиста има шта да понуди. Ја волим да одлазим на планине и претпостављам да ћу отићи ове године.
На Сајам туризма нисам ишла.
ЛУКА МАТИЋ, запослен:
– Био сам на Сајму туризма и видео сам штанд Панчева. Веома ми је
драго што се наш град и ове године
представио на том догађају. Тренутно немам много времена за путовања, волим егзотичне дестинације и
свима бих препоручио да оду у Индонезију. Туристима који долазе у
Панчево препоручио бих да виде
центар, индустријско наслеђе, као и
да присуствују карневалу и „Данима
Вајферта”.
Анкетирала С. Првуљ
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ЗБРИНУТЕ ЈОШ ТРИДЕСЕТ ДВЕ ПОРОДИЦЕ

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЈАНЕ
Вредност поклона до
9.500 евра

др Владан Угреновић

др Владимир Филиповић

Фер трговина
у пољопривреди
Да ли сте икад при куповини размишљали о томе ко
је направио одређени производ? Колико је радника
било потребно или колико
времена треба да се он произведе? У каквим условима
су они радили? Ова и слична питања су у одређеној
мери добила на значају
кроз примену фер трговине
(fair trade).
„Fаir Trade” је међународни друштвени покрет
који промовише друштвено
одговорно понашање у трговини с произвођачима из
сиромашнијих средина и
земаља. Сам покрет дефинише фер трговину као тр-

говинско партнерство, засновано на дијалогу, поштовању и транспарентности, с циљем да се повећа
обострана корист у међународној трговини. Поред тога, њихов концепт утиче и
на одрживи развој и заштиту животне средине, што је
део циљева Агенде одрживог развоја 2015–2030. коју
је донео УН.
Овај концепт су осмислиле невладине организације
које су првенствено желеле
да купују робу из Трећег
света, да би се у даљем раду
с развијањем њихове идеје
придружиле и фирме. „Fair
Trade” има свој заштитни
знак и он се налази на производима фирми које се
прикључе овој организацији. Тим знаком се обележавају производи који су у
складу с принципима фер
трговине. Када видите овај
лого на неком производу,
сетите се да фирме које су
прихватиле правила система

морају поштовати права
радника, дати им добре
услове за рад, водити рачуна о очувању животне средине и имати фер цене за
произвођаче. Посебно се
наглашава придржавање
поделе новца који се добије од профита стеченог
продајом производа, који
треба да се донира локалној заједници. Због те премије „Fair Trade” производи су мало скупљи него
обични производи. Али то
није случај са баш свим
производима; чоколаде су,
на пример, увек скупље, а
сокови су готово истих цена. Но етички мотивисани
потрошачи не виде цену
као велики проблем, јер
она доноси добро како њима, тако и произвођачима
те робе.
Фер трговину су прво започеле разне организације
које су се бавиле куповином
производа, најчешће пољопривредних, из Трећег света, а касније су формирале
удружења како би боље координирале своје акције и
оствариле већи утицај на
све релевантне чиниоце у
глобалној заједници.
Код нас су „Fair Trade”
производе прво пласирали
супермаркети. Кампања прво треба да буде фокусирана на упознавање грађана с
тим да се ови производи
већ продају, да су им доступни и, можда најважније, да нису нужно скупљи
од сличних који не поседују лого „Fair Trade”. Позитивни примери промоције
значаја фер трговине у Србији постоје. Они се углавном базирају на промотивном раду појединих невладиних организација, као
што је, на пример, промоција „Fair Trade-а” на фестивалу EXIT.
Да бисте боље разумели
концепт „Fair Trade” и схватили трендове међусобног
поштовања произвођача и
потрошача, у наредном броју недељника „Панчевац“
читајте о групама солидарне куповине.

Још тридесет две породице избеглих и интерно расељених
добиле су помоћ у виду грађевинског материјала у вредности до 9.500 евра и по 1.500
евра за опремање својих домова. У малој сали градске куће
градоначелник Саша Павлов
уручио је 23. фебруара уговоре, у оквиру Регионалног стамбеног програма за побољшање
услова становања за територију града Панчева.
Избегли и интерно расељени
нису скривали захвалност за
ову помоћ. Раде Грчић и Горан
Бањац, који су желели да се
испред осталих обрате новинарима, рекли су да им ова помоћ много значи јер ће добити
кров над главом.
– Урадићу адаптацију крова,
добио сам пакет грађевинског
материјала у вредности од око
5.000 евра. Купио сам кућу,
али кров је трошан, па ће ми
ова помоћ добро доћи. Мој пакет за изолацију дошао је у
право време и у праве руке –
изјавио је Раде Грчић.
Бањац је рекао да ће дозидати спрат и кров и да ће онда
најзад моћи да се усели у кућу.
– Онда ћемо моћи нормално да живимо – додао је он.

Градоначелник је подсетио
да од 1991. године, када је у
Панчево дошло око 12.000 избегличких породица, Град им
у сарадњи с Комесаријатом за
избеглице и миграције помаже куповином грађевинског
материјала или откупом сеоских кућа.
– Град је у протеклих дванаест година породицама избеглих и интерно расељених лица доделио на коришћење 164
стамбене јединице, 217 пакета

Предлог за приватизацију „Азотаре” и „Петрохемије”
У Министарству привреде је
договорено да се покрене поступак приватизације панчевачких хемијских фабрика
„Азотаре” и „Петрохемије”.
Министар Горан Кнежевић
разговарао је с делегацијом
Међународног
монетарног
фонда (ММФ) о темама које су
предмет аранжмана Србије са
овом међународном финансијском институцијом, а између
осталог, Кнежевић је рекао да
је Министарство привреде упутило Влади предлог закључка
којим би се покренуо поступак
приватизације за Метанолскосирћетни комплекс (МСК) из
Кикинде, „ХИП–Азотару” и
„ХИП–Петрохемију” из Панчева до 31. марта.
Кнежевић је том приликом
изјавио да постоје инвеститори заинтересовани за ова

предузећа, те је изразио наду
да ће се у овој години решити
судбина ових предузећа. И он
је поновио да би „решавање
питања ових предузећа умногоме растеретило и фискални
систем Србије, али и допринело већем усмеравању капацитета развојним активностима
Србије”.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Он је истакао да је приоритет тог министарства раст
приватног сектора и побољшање привредног амбијента.
– Управо зато смо и ове године прогласили Деценију предузетништва, како би мала и средња предузећа имала континуирану подршку државе – рекао је
он, наводећи да ће се само у овој

години обезбедити различити
програми подршке, у вредности
преко 18 милијарди динара.
„Азотара” је један од најјачих
примера неуспешне приватизације у земљи, током које је фабрика буквално остала без највреднијег дела – Карбамида 2.
Не треба подсећати да је управо
та приватизација предмет истраге и једна је од 24 спорне у
читавој земљи. Данас фабриком управља ЈП „Србијагас”.
„Петрохемија” је у већинском
власништву државе Србије, а
мањински власник те компаније је Нафтна индустрија Србије,
која је пак у већинском власништву „Гаспромњефта”.
У протеклом периоду је рок
за приватизацију ових фабрика више пута био померен, када је и прећено покретањем
стечаја.

НОВАЦ ЗА ОСАМНАЕСТ НЕЗАПОСЛЕНИХ

Помоћ за самозапошљавање
Уговори о самозапошљавању
уручени су незапосленим лицима која су прошле године отпочела сопствени бизнис. Реч је о
људима који су конкурисали за

доделу субвенције почетницима
у бизнису за самозапошљавање
у 2016. години. Ова помоћ новооснованом привредном субјекту
износи до 500.000 динара.

Прете нам инспекцијом
стандарду”, саопштило је ово
удружење.
Они су подсетили да држава наплаћује пољопривредницима на сваком утрошеном литру дизел-горива преко пореза на додатну вредност, такса и акција 80 динара и тера их да га набављају
јефтиније у околним земљама, а сада прети казнама ако
про на ђе ди зел-го ри во ко је
није по стандарду.
Влада Србије је 24. јануара
до не ла Уред бу о до пу ни
Уредбе о обележавању (марки ра њу) де ри ва та наф те и
Уредбу о измени и допуни

Члан Градског већа задужен
за социјалну политику Миленко Чучковић рекао је да доделом ових уговора није крај помоћи избеглицама и да и ће
они који до сада нису добили
средства, моћи да их очекују.
Он је подсетио да је пре само
месец дана откупљено четрнаест сеоских домаћинстава.
Панчево је за избегле и интерно расељене до сада издвојило укупно око осамдесет четири милиона динара.

НА САСТАНКУ С ММФ-ом

ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ

Удружење пољопривредника
„Панчевачки ратари” реаговало је на увођење инспекциј ског над зо ра над ко ри шћењем дизел-горива.
„Појачавају строгоћу према
пољопривред ни ци ма, пре те
нам ин спек циј ским те ро ром и на пла том нај стро жих ка зни, од 200.000 до
500.000 динара, ако није по

грађевинског материјала укупне вредности четрдесет пет
милиона динара, једанаест сеоских кућа укупне вредности
десет милиона динара и четири монтажне куће вредности
десет милиона динара. У оквиру економског оснаживања
ових породица и расељених и
избеглих лица, обезбеђена су
средства за рад за тридесет седам породица укупне вредности од око пет милиона динара
– истакао је Павлов.

Уредбе о мониторингу квалитета деривате нафте и биогорива, којима је омогућено да инспектори контролишу квалитет горива и пољопривредницима у резервоарима трактора.
„Панчевачки ратари” су у
саопштењу навели и да држа ва, уме сто да под сти че
развој и у ратарству, сваким
даном све више угрожава егзистенцију ратара пред пролећну сетву, јер су субвенције минорне, а цене основних
ратарских производа толико
су ниске да не могу покрити
ни основне трошкове произ-

вод ње, а ка мо ли тро шко ве
материјалне репродукције.
„Они који привремено управља ју др жа вом же ле да се
што пре и што ригорозније
’ратосиљају’ својих пољопривредника како би од септембра широм отворили врата
странцима да што јефтиније
купе и ’окупирају’ наше пољо при вред но зе мљи ште, а
које је већ ’нападнуто’ од такозваних инвеститора објављеним јавним позивом државе у вези с првенством закупа државног пољопривредног земљишта”, наведено је у
саопштењу.

Уговоре је 1. марта у градској кући уручио члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику Миленко Чучковић и том
приликом је рекао да је та подршка само једна од помоћи
које је Град дефинисао у Локалном акционом плану за
запошљавање.

жу да су отворили ауто-перионицу, рибару, продавницу... и
да им је као почетницима финансијска помоћ најважнија.
Укупно је осамнаест будућих приватника добило 4,6
милиона динара, а овај програм биће настављен и током
ове године. Сем новчане подршке, новим предузетницима

– Ово је један од напора локалне самоуправе да се смањи
број незапослених, а у Панчеву их има преко 10.500 – рекао је већник.
Незапослени који су добили
новац за самозапошљавање ка-

на располагању наредних годину дана биће и бесплатна
помоћ књиговођа.
Овом приликом Градска
управа је најавила да ће Сајам
запошљавања бити одржан 29.
марта.
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ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У „АПОЛУ”

„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” У АКЦИЈИ

КОРИСНА ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ФИЗИКЕ

Упозорење
криволовцима

Упознавање науке
кроз практична
знања
„Заједници заједно”
у Панчеву
Велико интересовање
ђака и наставника
Друштво физичара Панчево и
Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” приредили
су у уторак, 28. фебруара, фестивал „Наука – лака као музика” у просторијама „Апола”.
Реч је о пројекту који је реализован уз подршку Нафтне индустрије Србије кроз програм
„Заједници заједно” и захваљујући којем је набављена лабораторијска опрема за извођење експеримената из физике.
Да подсетимо, полазници панчевачког центра за таленте недавно су добили оптичку клупу, која им омогућава да раде
експерименте из два сегмента
физике: из геометријске оптике и таласне оптике.
Према речима организатора, циљеви ове једнодневне
манифестације су популаризација науке међу младима и
унапређивање услова за несметан развој младих талената. Заинтересовани ученици

основних школа били су у
прилици да „виде” физику
кроз преко двадесет експеримената студената и професора
Физичког факултета из Београда. Велику пажњу присутних привукао је ватрени еквилајзер који је дочарао кретање
звучних таласа у простору.
Основци су могли и да науче
како да помоћу пластичне кесе извуку пампур из флаше и
још много тога.
Подршка града
Панчевачки фестивал науке
отворила је мр Татјана Божић,
чланица Градског већа заду-

ТИ ТОВ НЕО СТВА РЕН НУ КЛЕ АР НИ САН
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” и Друштво
физичара Панчево, у оквиру програма „Наука – лака као музика”, приредили су у уторак, 28. фебруара, презентацију
књиге „Између амбиција и илузија” аутора др Драгомира
Бончића у Градској библиотеци.
Панчевци су имали прилику да чују о судбини југословенске атомске бомбе и о томе како се развијао нуклеарни програм у Институту „Винча

жена за образовање, која је у
свом поздравном говору истакла да је циљ ове манифестације да на јасан и доступан начин покаже и прикаже науку
свима, независно од година и
образовања.
– Град Панчево увек подржава овакве акције и то ће чинити и убудуће, јер је то наш
допринос промоцији науке и
технологије и њиховог значаја
у савременом друштву – рекла
је Божићева.
С друге стране, Ненад Грозданић из Друштва физичара Панчева истакао је да су поставкама
обухваћене области које се уче
из физике у основној школи и да
му је посебно драго што је манифестација наишла на одличан
одзив ђака и наставника. Фестивал је изазвао велику пажњу. Поред панчевачких основаца, поставке и експерименте у „Аполу”
видели су и ђаци из Ковачице,
Црепаје и Идвора.
Улагање у будућност
Према речима надлежних из
НИС-а, компанија је у оквиру

програма друштвене одговорности „Заједници заједно” подржала панчевачки фестивал
науке, јер је основни циљ ове
ма ни фе ста ци је по пу ла ри за ција физичких наука, као и
подстицање интересовања за
на уч на ис тра жи ва ња ме ђу
младим генерацијама. Како
кажу, једнодневни фестивал
под називом „Наука – лака
као музика” пружио је посетиоцима прилику да и сами
учествују у демонстрацији
физичких експеримената и на
практичан начин упознају
свет науке.
Као компанија која улаже у
развој заједнице и ослања се на
примену нових технологија и
иновација у свим областима
пословања, НИС је сагледао
значај овог пројекта и подржао
организовање фестивала и набавку лабораторијске опреме
кроз програм „Заједници заједно”. Оптичка клупа која је
представљена на Фестивалу науке намењена је полазницима
Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин” Панчево, а
захваљујући њој млади научници и њихови професори имаће
боље услове за унапређење знања у области физичких наука,
као и за даља професионална
усавршавања.
Да подсетимо, НИС већ
осам година спроводи програм „Заједници заједно” са
основним циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима
руско-српски нафтни гигант
послује. Овај програм обухвата области културе, образовања и спорта и реализује се у
сарадњи са 11 локалних самоуправа, а то су: Београд, Нови
Сад, Ниш, Чачак, Панчево,
Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Житиште, Кањижа и Србобран.

УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ И ВИШЕ ШКОЛЕ 2017/2018.

„Лов” на будуће студенте
Приближава се крај школовања за матуранте средњих школа. Многи од њих наставиће
стручно усавршавање на универзитетима и вишим школама, како државним, тако и
приватним. Последњих недеља представници многобројних високообразовних установа посећују панчевачке школе
и одржавају презентације матурантима о погодностима и
предностима студирања.
Како би будућим студентима олакшали процес избора
будућег занимања, чланови
Удружења за развој каријере и
омладинског предузетништва

„Конектинг”, у сарадњи са
Унијом средњошколаца Срби-

је и уз подршку Града Панчева, приредили су седми Сајам

образовања у среду, 1. марта, у
дворани „Аполо”.
Према речима организатора,
циљ сајма био је да средњошколцима представи могућности даљег школовања и стручног усавршавања, као и да образовним установама омогући да
будућим студентима представе
своје школске програме.
Током вишечасовног дружења студенти су одговарали на
питања заинтересованих матураната о упису, студијама, студијским програмима, као и о
могућностима које пружају
ваннаставне активности на факултетима и вишим школама.

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” најавило је прошле недеље да ће
интензивирати контролу на
речним токовима ради сузбијања криволова. Према
речима званичника тог јавног предузећа, у прошлогодишњој акцији истог типа
организовано је 2.000 контрола риболовног подручја и
проверено више од 5.000 рекреативних риболоваца. Заплењено је готово 40 километара нелегално постављених
мрежа и сто комада другог недозвољеног алата за риболов,
а поднете су 64 прекршајне

пријаве због нелегалног риболова.
„Воде Војводине” подсећају
јавност да се риболовачке дозволе за ову годину могу купити уз бројне погодности,
преко синдиката и других организација, а омогућено је одложено плаћање или плаћање
у више рата. Цена дозволе за
рекреативни риболов за целу
годину за сениоре износи
6.000 динара, а цена једнодневне дозволе је 1.000 динара. Годишња дозвола за особе
старије од 65 година, особе с
телесним оштећењем, као и
за жене износи 3.000 динара.

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

Освајање Трема

Чланови ПД-а „Јеленак” учествовали су у суботу, 25. фебруара, на традиционалном
зимском успону на Трем, највиши врх Суве планине. Ова
манифестација одржана је
двадесет први пут и представља једну од најзначајнијих

планинарских акција у Србији,
а окупља планинаре и планинарска друштва из целог региона. У организацији ПД-а
„Јеленак”, тринаест планинара савладало је успон дуг 14
километара, као и 1.200 метара надморске висине.

МИНИСТАРСТВО НА ПОТЕЗУ

Понављање теста

САРАДЊА ДРЖАВЕ И УНДП-а

Србија у борби против климатских промена
Неопходна подршка
локалних самоуправа
Почиње реализација
програма вредног
дванаест милиона
долара
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине Србије позвало је локалне самоуправе, предузећа, цивилни сектор и
невладине организације да конкуришу за помоћ у реализацији
пројеката којима се повећава

Страну припремиo

Зоран
Станижан

отпорност на климатске промене. Реч је о програму „Локални
развој отпоран на климатске
промене”, чија је укупна вредност дванаест милиона долара.
Прojeкат је нaмeњeн прилaгoђaвaњу лoкaлнoг приврeднoг и
друштвeнoг рaзвoja нa климaтскe прoмeнe употребом инoвaтивних рeшeњa зa смaњeње
eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, као и за развој eнeргeтскe eфикaснoсти и употребу
oбнoвљивих извoрa eнeргиje.
Зa учeшћe у прojeкту мoћи
ћe дa aплицирajу кaкo дирeктнo лoкaлнe сaмoупрaвe, тaкo и
другe зaинтeрeсoвaнe стрaнe,
кao штo су прeдузeћa, нaучнoистрaживaчки сeктoр, цивилни сeктoр и други, уз oбaвeзну сaрaдњу и у пaртнeрскoм
oднoсу с лoкaлним сaмoупрaвaмa. Према речима надлежних у

Министарству, подршку у реализацији овог веома важног
еколошког пројекта пружиле
су Уједињене нације и следећег
месеца биће утврђени критеријуми за одабир идеја које ће бити подржане. Mинистaрствo и
УНДП сaглaсни су у тoмe дa
прojeкaт прeдстaвљa дoбру oснoву за мaксимaлнo aнгaжовање нaциoнaлних нaучнoстручних и приврeдних кaпaцитeта
у рeшaвaњу изaзoвa климaтских прoмeнa у Србиjи, a
пoсeбнo нa нивoу лoкaлних
сaмoупрaвa. Тврде да програм
„Локални развој отпоран на
климатске промене”, у склaду
с глoбaлним тeндeнциjaмa,
прeдстaвљa мoдeл зa увoђeњe и
примeну инoвaциja нa пoљу нaукe и тeхникe, кao и инoвaтивних мoдeлa пoслoвaњa и
финaнсирaњa.

Да подсетимо, Рeпубликa
Србиja се обавезала да ће
испуњaвaти мeђунaрoдне oбaвeзе у oблaсти бoрбe прoтив
климaтских прoмeнa, кao и да
ће усaглaсити наш законодавни систем с прaвним тeкoвинaмa Eврoпскe униje у oвoj
oблaсти. Наша држава је покренула процес рaтификaциje
спoрaзумa из Пaризa и зaпoчeлa изрaду свeoбухвaтнe нaциoнaлнe стрaтeгиje за бoрбу
прoтив климaтских прoмeнa.
Реч је о документу који треба
да обезбеди реализацију амбициозног програма усмeрaвaња рaзвojа Србиje у складу с
трендом смањења eмисиjе гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe. Надлежни истичу да је за
пoстизaњe oвих амбициозних
циљева неопходна подршка и
нa лoкaлнoм нивoу.

Многи панчевачки основци –
учесници општинског такмичења из енглеског језика били
су прошлог викенда непријатно изненађени, а њихови ментори затечени резултатима
оствареним на тесту знања.
Просто је невероватно да панчевачки ученици нису успели
да прекораче праг знања неопходан за учешће на окружном
такмичењу. Према сазнањима
нашег листа, општинско такмичење из енглеског највероватније ће бити поновљено.
Министарство просвете разматра када би тестирање могло
да се одржи, с обзиром на то да
је велики број надметања у
знању из других предмета већ
планиран календаром за ову
школску годину.
До драматичног обрта дошло је након жалбе настав-

ника Друштву за стране језике. Затражено је да се тестирање понови, јер већина наставника и професора енглеског језика сматра да задаци
нису били прилагођени узрасту ученика осмог разреда.
Наиме, веома мали број деце
прошао је у наредни круг.
Према пропозицијама, за
пласман на окружно односно
градско такмичење потребно
је да ученик освоји најмање
80 одсто укупног броја поена,
тачније минимум 32, од максималних 40 бодова.
На потезу је Министарство
просвете, а наставници сматрају да би аутоматски пласман свих ученика на окружно
такмичење био најбезболније
решење, као што је био случај
с прошлогодишњим такмичењем из биологије.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Огледала

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, прва асоцијација
на огледало је одраз који добијемо кад погледамо своје
лице или фигуру. У зависности од тога колико нам се
(не) свиђа слика коју видимо,
решавамо да (не) предузимамо неке мере да бисмо били
задовољнији својим телом,
фризуром, шминком...
Огледало је веома важно у
нашем животу, јер нам даје
потврду пажње или немара
које чинимо према себи.
Увек може да покрене на доношење неке важне одлуке у
вези с побољшањем утиска
који оставља на нас, а ми га
преносимо на друге. Да, потврду да смо то што ми сами
видимо у свом огледалу,
увек тражимо од других. Неки желе да изазову згражавање, дивљење или одбојност
одступајући од „такотребања” и дајући своје тело у руке уметницима који по њему
цртају, боду или каче посебан накит. Углавном несхваћени или неприхваћени траже друштво себи сличних с
којима се разумеју.
Зар то не радимо сви? Сви
смо окружени људима који
имају слична уверења и
представљају наш одраз.
Осмотрите мало: људи који
се стално жале на разне друге људе, ситуације, политику, правду, државу... у друштву су особа које их најбоље разумеју, имају исте притужбе и деле заједничке ставове, мишљења, предлоге...
Неке друге муче разне старе

и нове бољке и немају друге
теме за разговор. Увек се нађу окружени истомишљеницима, као да су ушли у сопствени одраз у огледалу, а
многи од њих на крају постану стварне жртве унедоглед
препричаваних болести.
Простор у којем живимо,
посао који радимо, људи којима смо окружени – представљају наше огледало.
Потпуно јасно показује одраз нас самих. Живимо у
складу са уверењима и моралним нормама које смо
током живота учили, прихватили као своје и уградили
у начин на који живимо.
Ако смо незадовољни одразом
нашег тела, мењамо начин
исхране и уводимо телесне
вежбе. Но ако нисмо задовољни постигнутим – љути
нас слика у очима других
људи, који нас процењују
као недовољно способне
или некомпетентне, треба
да променимо начин на који хранимо интелект. Одговарајућу „храну за главу” веома је лако пронаћи у некој
књизи, на семинару, видеу,
одласку у позориште...
А храна за душу? Душа се
храни љубављу и захвалношћу, које нам доносе блиставост ока и проналазак
смисла у донедавно небитним стварима. Треба да хранимо своје тело, ум и душу
онако како би то чинила
особа каква желимо да постанемо. Можемо да пружимо само оно што имамо.
Љубазност је стаза којом се
увек можемо вратити. За
почетак сасвим довољно.
Огледала нам шаљу слику
чак и ако избегавамо да гледамо у њих. Одраз наших
мисли је начин на који проводимо тренутке на овој планети. Док неко држи своје
таленте закопане под разним изговорима, други пронађу цео један универзум у
кори наранџе или зрну нара.
Изабрати другачији одраз у
огледалима или не – избор је,
као и увек, само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Који пудер изабрати

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Да ли су пудери штетни за
нашу кожу или не, зависи од
њиховог правилног одабира,
односно усаглашености с
типом коже и, наравно, од
правилног скидања.
Бирајте увек лагане текстуре без штетних састојака
као што су минерална уља,
алкохол и силикон. За проблематичну кожу са акнама
најбоље је користити медицинске пудере, који су сигурни за употребу код често
отворене и нестручно чишћене коже. Пудер мора бити без уља и треба на њему
да пише „non comedogenic”,
што значи да не изазива бубуљице и не зачепљује поре.
Ако има и салицилну киселину у свом саставу, онда ће
помоћи излечењу и лепо ће
покрити проблем. За суву
кожу добро је одабрати крему у боји, а пудери у праху
нису препоручљиви. Код масне коже обавезно користи-

те пудер без уља (oil free), а
можете у току дана, када
пробије масноћа, мало утапкати прво папирном марамицом, а потом пудером у
праху.
Ако сте у годинама, а желите да ваша кожа изгледа
млађе, користите лагане хидратантне формуле са хијалуроном и ситним рефлектујућим честицама, које ће
лицу дати свежину и блиставост. Преко дана наносите
пудере који садрже УВ заштиту. За вечерњи излазак
бирајте оне без УВ заштите, која ноћу, наравно, није
потребна, а уз то лицу даје
наранџасто-жућкаст изглед.

Пудер се обавезно скида
помоћу мицеларне воде или
млека за лице, потом адекватним сапуном и онда тоником. И за крај једна занимљивост и уједно корисна
информација: научници су
доказали да би нам, када месец дана не бисмо скидали
пудер, кожа изгледала чак
десет година старије!

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

МАРТ – МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

ФОКУС НА РАНОМ ДИЈАГНОСТИКОВАЊУ
У Панчеву 550–650
особа годишње оболи
и 370–400 умре од
канцера
Рано откривање болести
спасава живот
У складу с Календаром здравља, март је месец који је у нашој земљи посвећен борби
против свих облика малигних
обољења. Око 36.000 нових
случајева канцера који се у Србији дијагностикују на годишњем нивоу, као и чињеница
да преко 20.000 људи у истом
том периоду умре од рака, разлог су више да кампања којом
се указује на значај превенције, одржавања здравих животних навика и редовних одлазака на лекарске прегледе потраје бар тридесет један дан.
У панчевачком Заводу за јавно здравље наводе да у нашој
средини мушкарци највише
оболевају и умиру од рака плућа, дебелог црева и простате, а
код жена је малигни процес
који неретко доводи до смртног исхода најчешће локализован на дојци, дебелом цреву,
плућима и грлићу материце.
Фактори ризика
Према проценама Светске
здравствене организације, у
свету рак у току године нападне око 14,1 милион људи, а
очекује се да ће се до 2032. године тај број попети чак до 25
милиона. На основу података
Регистра за рак Завода за јавно здравље, у Јужнобанатском
округу годишње 1.350–1.400
особа оболи и 930 умре од малигних болести. Од тога само
у Панчеву 550–650 особа оболи и 370–400 умре.
Међу најзначајнијим факторима ризика који могу довести до малигнитета јесу они на
које се може утицати: пушење,
гојазност, неправилна исхрана
и физичка неактивност, конзумирање алкохола, инфекције, као и фактори из животне и

Посветите време свом здрављу
радне средине. У великом броју случајева малигне болести
су излечиве уколико се открију на време, али је проблем
управо у томе што је ситуација „на терену” управо супротна
– чак и у развијеним земљама
многи случајеви рака открива-

тако да Превентивни центар
током читаве године спроводи
низ акција у оквиру којих наши суграђани могу проверити
своје здравствене стање. Три
су одржане само у последњих
недељу дана: у амбуланти Доњи град прегледано је 46 осо-

Такође, пацијенти ће, зависно
од фактора ризика, бити упућивани на скрининг прегледе
– мамографију и хемокулт
тест. Хемокулт тест на лицу
места моћи ће да ураде грађани старости од 50 до 75 година. Они треба да са собом по-

СОК ОД АРО НИ ЈЕ НА ПО КЛОН
Месец борбе против рака подстакао је хумане људе – представнике једног успешног локалног предузећа и њиховог партнера из Београда да члановима панчевачког Друштва за борбу
против рака донирају 60 литара сока од ароније.
Овај изузетно здрав напитак, који се користи како у превенцији, тако и током лечења канцера, подељен је онима којима је намењен у уторак, 28. фебруара. Дародавац је обећао да ће нова
донација уследити на лето, када узри плод ове лековите биљке.
ју се у узнапредовалој фази,
када је успешно лечење далеко теже. У Србији су донети
национални програми за
скрининг рака грлића материце (за жене 25–64 године, једном у три године), рака дојке
(за жене 50–69 година, на две
године) и колоректалног рака
(за оба пола старости 50–74
године, на две године). Ови
прегледи треба да у наредном
периоду знатно смање оболевање и умирање од наведених
болести.
Значај спровођења програма превенције увидели су у
панчевачком Дому здравља,

СУСРЕТ МЕДИЦИНЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ба, у Месној заједници Војловица њих 54, а у Дому здравља
у Ковачици 98 становника.
Превентивни прегледи
Акција ће се наставити у суботу, 4. марта, у МЗ Центар,
где ће грађани, од 8 до 10 сати, моћи да провере своју телесну тежину и индекс телесне масе, висину, крвни притисак, масноћу и шећер у крви.

несу узорак столице у стерилној бочици, коју могу купити
у апотеци.
Исти ови прегледи ће се у
месним заједницама у пет насељених места одржавати сваке среде до краја марта, увек од
8 до 10 сати: 8. марта ће то бити у Старчеву, 15. марта у Качареву, 22. марта у Јабуци, а
29. марта у Иванову.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Ћуфте из рерне

Револуционарни начин
учења и лечења
Онкологија и биотехнологија
су сфере изузетних достигнућа и примерци најдинамичнијих области медицине. Уз рапидно и константно повећање
инциденце малигних обољења, оне захтевају реципрочан
пораст броја стручњака и иновативности у превенцији, дијагнози и терапији.
Сусретом фармације, медицине и информационих технологија на наведеним пољима
недавно је формирана платформа B. Cell, која нуди могућност електронског учења и пружа
релевантне и најновије научно
потковане вести с фокусом на
онкологији. Она функционише
од понедељка, 27. фебруара, у
виду апликације и веб-сајта, а
намењена је студентима биомедицинских усмерења и стажерима. Представља брз, једноставан и савремен начин информисања, подизања свести и
употпуњавања стеченог знања
младих експерата, али и свих
заинтересованих.
– Корисници имају приступ
едукативним материјалима,
као што су научне публикације,
онлајн часописи, предавања,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

претраге класа канцера и терапија, али то није оно што је издваја. Специфичност овог пројекта осликава се у томе што,
поред динамичног информисања, B. Cell мотивише кориснике да за свој ангажман на
самој платформи буду награђени и препознати од стране
факултета, компанија, будућих послодаваца и партнера.
Решавањем квизова знања и
информисаности, мини пословним и клиничким студијама, дискусијама и волонтирањем корисници прикупљају
хипотетичке „суперћелије”.
Неки од бројних начина њиховог искоришћавања јесу посете
фармацеутским компанијама,
присуства на стручним предавањима, семинарима, тренинзима и радионицама или пак
остваривање права на стручне
праксе – рекла је наша суграђанка Јована Илкић, студенткиња Фармацеутског факултета и чланица пи-ар тима који
је радио на овом пројекту.
За покретање пројекта били
су задужени управо студенти
Медицинског и Фармацеутског факултета, уз ослонац који су пружили партнери B.
Cell-a: друштвено одговорне
компаније, као и одређене катедре горепоменутих високошколских установа, који су
својом подршком употпунили
кредибилитет платформе.

Сви воле ћуфтице, а нарочито деца. Ипак, пржење у
дубоком уљу није здрава
варијанта припреме хране. Такође, многи стављају
у ћуфте хлеб или презле.
Тиме се повећава количина добијених ћуфти, али
се по ште но по ве ћа ва и

њихова калоријска вредност. Ево предлога за здраву варијанту ћуфти. Оне су
за нијансу сувље од класичних, јер немају хлеб и
не пеку се у уљу. Свеже
припремљене и уз добар
прилог од поврћа сасвим
су задовољавајуће.

Састојци: пола главице црног лука, два чена белог лука, једна шаргарепа, 500 г немасне млевене јунетине, беланце од једног јајета,
једна кафена кашика сенфа, једна равна кафена кашика соли, четвртина кафене кашике бибера, пола кафене кашике першуновог листа и једна супена кашика маслиновог уља.
Припрема: Очистите и ситно насеците лук. Шаргарепу крупно изрендајте. Помешајте све састојке осим уља, па их добро измешајте рукама да се сви равномерно распореде. Од добијене масе формирајте дванаест једнаких лоптица. Сваку лоптицу притисните длановима
да се благо спљошти. Плех од рерне обложите папиром за печење,
па поређајте ћуфте. Сваку ћуфту мало премажите уљем. Пеците у загрејаној рерни 15 до 20 минута на 250 степени. Употпуните овај ручак неким прилогом од поврћа или свежом салатом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ
И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА
Цена: 200 динара
ПАКЕТ 4 (ОД 8. МАРТА)
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)
• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара
• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 3. март, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт групе „Кал”.
Субота, 4. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
„Близина пролећа”. Наступају Стана Крстајић (флаута) и
Сандра Вученовић Шнабел (клавир).
Уторак, 7. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт
групе „Фрајле”.
Среда, 8. март, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт младих флаутиста из класе проф. Марике Мичкеи
и мр Душанке Абрамовић.
Четвртак, 9. март, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: традиционалан концерт поводом Дана жена. Наступиће соло певачи из класе проф. Иване Јосић.

Изложбе
Петак, 3. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: отварање изложбе „Последња деценија Саве Шумановића”.
Понедељак, 6. март, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе рељефа цртежа и просторних цртежа
„Похвала руци / повратак руци” Татјане Милутиновић Вондрачек.
Четвртак, 9. март, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе фотографија „Документи” Сандре Лакићевић.

Књижевност
Четвртак, 9. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
представљање романа „Па као” Владимира Табашевића. Са
аутором ће разговарати Бојан Васић.

Представе
Недеља, 5. март, 19.30, дворана Културног центра: представа савременог циркуса „Work in Progress”, у продукцији
„Креативног погона” и Новосадског позоришта.

НОВИ АЛБУМ ГРУПЕ „БРИГАНД”

Далеко је Вавилон
Алтернативни бенд „Бриганд”
објавио је свој други студијски албум, под називом „Далеко jе Вавилон”, који је изашао за „Black Planet Records”.
На њему се налази једанаест
нових песама.
„Плоча представља мешавину раније добро познатих
утицаја бенда, уз неке нове

упливе и аранжманска решења. Текстуално, то је глас ’изгубљене’ генерације осамдесетих, уз примарно људске и
емоционалне теме”, наводи
се у саопштењу. Бенду у наредном периоду предстоје
наступи у Новом Саду, Крагујевцу и Београду, на којима
ће промовисати нови албум.

избор

МОЈ
МОЈ
Приче с друге
стране огледала
Др Милан Јанић, лекар
КЊИГА: Како бисте се ви,
редовни читаоче, осећали да
вам неко ускрати право на
једну такву једноставну
ствар као што је лично име?
А како бисте се осећали да
ваша земља заувек буде проклета и заборављена, тако да
јој се више нико ни имена не
може сетити? Овим питањима се бави „Тигана”, књига
Гаја Гавријела Кеја, канадског писца. Она вас гони да
делима викнете (колико год
је у вама снаге): „Хеј, свете,
још увек сам овде и нећу дозволити да будем заборављен!” Дубоко штиво.
МУЗИЧАР: Преплитање различитих форми уметности
створило је неке од блиставих примерака људске генијалности, попут „Одисеје у
свемиру 2001”. Настављајући трагом људске потраге за
сопственим коренима, следимо ток мисли једног сасвим особеног човека, Холанђанина Арјена Лукасена,
истражујући космос и путујући кроз време, усмерени ка
вечитом питању: да ли постоји људска душа и има ли
људски живот неког вишег
смисла? У подједнакој мери
представља рок оперу, метал
спектакл и приповедање
кроз дијалоге врхунских музичара различитих жанрова.
Ова јединствена епика оставља нас са више питања но
одговора! Увод у универзум
„Ериона” могао би почети

стварима као што су „Comatose” и „Beneath the Waves”,
на којима бриљира Јорн
Ланде, па све до правог музичког спектакла чији је најбољи пример „Sixth Extinction”, с невероватних четрнаест вокала. Свакако пробати!
ПИСАЦ: „Човек у црном бежао је кроз пустињу, а револвераш га је пратио.” Стивен Кинг је свакако један од
најуспешнијих писаца данашњице, а своје место међу
великанима писане речи заслужио
је
написавши
„Мрачну кулу”, магнум опус
чији се утицај прелива на
друге његове романе. Овде
следимо трагове последњег
револвераша, Роланда од
Гилеада, у свету који је пошао даље, где је тама превладала, а последња нада се
крије у рукама групе људи
који наизглед немају додирних тачака – сем у чињеници да су на овај или онај начин изгубљени и да им треба вођа, неко да покаже пут,
без обзира на цену која се
мора платити.

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

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН ДАРКА ТУШЕВЉАКОВИЋА

ЈАЗ О(НЕ)МОГУЋАВА КОМУНИКАЦИЈУ
Књига била у ужем
избору за „Нинову”
награду
Аутор се бави
међуљудским
односима на
свакодневном нивоу
Роман „Јаз” Дарка Тушевљаковића, који је био у ужем избору за престижну „Нинову”
награду, представљен је у четвртак, 23. фебруара, у читаоници Градске библиотеке.
Књига садржи два дела, а
радња романа одвија се крајем
прошлог и почетком овог века. Тушевљаковић у првом делу пише о летовању породице
на Крфу, а у другом о животу у
турбулентним деведесетим у
Крагујевцу. У причама о младим људима који су у дилеми
отићи или остати у својој земљи, о преживљавању и праву
на различитост, о старијима
који и даље живе у прошлости,
разрешавају се личне и породичне драме...
Књижевник Вуле Журић
примећује да се писац на интересантан начин бави породицом, која је „како смо учили на
часовима марксизма, основна
ћелија друштва”, а коју овде,
како и аутор каже, морамо да
сакупљамо и „састављамо”...
Тушевљаковић није сигуран
да је породица и даље „основна ћелија” и сматра да је свако
од нас све више засебна. Рекао
је да није имао свесну намеру
да се бави породицом, већ међуљудским односима на неком свакодневном нивоу – а
самим тим и породица је неизбежна. И сам наслов открива управо ту намеру.

– Тешко је уживети се у улогу другога и до краја га схватити. Питање је да ли је то
уопште могуће. То и јесте једна од основних ствари које волим и желим да обрадим – да
ли је и колико уопште могуће
уживети се у улогу другога и
схватити његову проблематику, а с друге стране колико је то
могуће урадити са самим собом и колико су те две ствари
међусобно условљене и повезане. Да ли тек кад самог себе
„провалиш” до краја, можеш
да се уживиш и у другога, или
то можда и није тако везано
једно с другим. Јаз с једне
стране прави препреку у међуљудској комуникацији, а с
друге тера човека да га заобилази како год зна и уме. Ако
не може да прође кроз препреку или да је прескочи, ићи ће
бочним, тежим путевима за
које се може испоставити да
су понекад боље и трајније решење. Парадоксално, јаз је

истовремено нешто што онемогућава комуникацију и што
је омогућава – сматра аутор.
Он је додао да се у књизи породица наметнула као оквир
који ће то подржати. Родитељи
и готово одрастао син – свако
има неку своју приватну динамику и проблематику с којом
можда није до краја начисто, а
још је мање с проблематиком
оног другог. Он закључује да то
мора произвести конфликт.
Вуле Журић примећује да
Тушевљаковић исказује своју
наклоност ка фантастици на
интересантан и провокативан
начин, али и да одлично барата мејнстрим писањем.
– Позиција аутора који воли
да се игра и мејнстримом и
жанром код нас је донекле незахвална, мислим да у свету то
мало лакше пролази. Воле људи да су ствари дефинисане, а
неко ко меша нешто што би се
могло назвати главнотоковском књижевношћу и жанр,

прави неку нову категорију која нема име. Онда практично
ниси нигде, али си свуда помало. Мени се, као писцу, заправо свиђа та позиција. Имам
утисак да елемент жанра обогаћује тај мејнстрим. Даје му
неку нову перспективу, омогућава нам да се мало изместимо
из свакодневне позиције. И
можда из тог другог угла чак и
боље сагледавамо живот који
живимо и проблеме с којима
се сусрећемо. Понекад нам
потпуно предавање ситуацији
и улажење у детаљ брише ширу
слику. То је оно што желим да
избегнем – објашњава аутор.
Дарко Тушевљаковић је прве
књижевне кораке направио у
Панчеву. До сада је објавио и
роман „Сенка наше жеље”, као
и књигу прича „Људске вибрације”. Његова проза је заступљена у више домаћих и регионалних часописа и антологија.
Добитник је награде „Лазар Комарчић” за најбољу новелу.

ПРЕДСТАВА „ПАПАГАЈ” СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ

Први пут постављен на позоришне даске
Позоришна представа „Папагај” студената завршне године
глуме Академије уметности
одиграна је у уторак, 28. фебруара, у дворани „Аполо” Дома омладине.
Овај комад Данила Киша о
младићу који је лопов и шизофреничар никада раније није
постављен на позоришне даске.
– Представа говори о томе
како људи етикетирају човека
само зато што је другачији и

не дозвољавају му да се уклопи у нормалне друштвене слојеве, иако би он то можда могао – објашњава глумац Огњен
Дрењанин.
Тијана Упчев, Огњен Дрењанин и Марко Тодоровић
припремали су ову психолошку драму око месец и по дана. Она је на сталном репертоару позоришта „Дадов”, а извођење у „Аполу” је прво гостујуће.

ИЗЛОЖБА РАДОВА КСЕНИЈЕ БАРИЋ

КОНЦЕРТ ГРУПЕ „HOT CLUB OF BELGRADE”

Цртежи људи и природе

Џез, свинг
и џипси стандарди

Прва самостална изложба цртежа Ксеније Барић отворена
је у четвртак, 23. фебруара, у
галерији Дома омладине.
Најчешћи мотиви на радовима младе уметнице су људи
односно људска фигура.
– То изучавање је на неки
начин подстакнуто планом и
програмом на факултету, али
и личним интересовањем.
Углавном сваки рад приказује
неки ухваћен тренутак и атмосферу. Ту су и цртежи настали при боравку у природи

који приказују животиње. И
помало ентеријера... – каже
Ксенија Барић.
Изложбу су отворили Борис
Станић и Маријан Мушкиња,
предавачи у Школи цртања
Дома омладине, код којих се
уметница спремала за факултет.
Ксенија Барић је студенткиња треће године Факултета
ликовних уметности у Београду. Добитница је награде за
цртеж Факултета ликовних
уметности у Београду.

Џез група „Hot Club of Belgrade” одржала је концерт у петак, 24. фебруара, у дворани
„Аполо” Дома омладине.
Бројна публика уживала је у
џез, свинг и џипси стандардима, али и у ауторским композицијама.
Бенд „Hot Club of Belgrade”
чине соло гитариста Бранко Маћић, виолиниста Филип Крумес,

ритам гитариста Небојша Пешић и контрабасиста Владимир
Никић. До сада је објавио два
албума, а трећи је у припреми.

Страну припремила

Милица
Манић

СЕЛО

Петак, 3. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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Сплетом околности морали смо да санирамо
објекат.
Маја Витман, директорка
„Дирекције за изградњу и уређење Панчева”

РАДОВИ МАЊЕГ ОБИМА ТЕКУ У НЕКИМ АМБУЛАНТАМА

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЗГРАДЕ У ГЛОГОЊУ
Брестовац чека
прикључење на
водоводну и
електричну мрежу
Израда пројектне
документације за
исту намену
у Качареву
Пре извесног времена окончани су радови на инвестиционом одржавању глогоњске амбуланте.
Дирекција за изградњу и уређење Панчева била је носилац
тог посла, чија је уговорена
вредност износила нешто преко
милион и четиристо хиљада динара. Одабрани извођач имао је
рок од двадесет девет дана, а радови су обављени између 27. јануара и 8. фебруара.
„Цурила” земља из плафона
Директорка поменутог јавног
предузећа Маја Витман у четвртак, 23. фебруара, преконтролисала је стање на терену.
Она је у кратким цртама објаснила зашто су спроведени радови на објекту који је већ комплетно реконструисан 2010.
године.
– Сплетом околности, у старом делу зграде, управо тамо
где је сада обављено поменуто
инвестиционо одржавање, тачније у његовој дрвеној кровној
конструкцији, између полуоблица, остала је извесна количина земље. Услед јачих удара
ветра и других временских непогода, дошло је до „цурења”
тог заосталог материјала с великим нагомилавањем на по-

Банатски Брестовац: На
иницијативу председника
месне скупштине Драгана
Миричића, послат је захтев
централи Поште ради постављања банкомата у брестовачкој филијали. Радници
ЈКП-а „Комбрест” очистили
су парк, а на том месту биће
посађене саднице.
Банатско Ново Село: С циљем да се помогне мештанима којима је то неопходно,
основано је хуманитарно

Плафони били највећи проблем
јединим местима, а како спуштени плафон није био монолитни, ситна прашина је пролазила кроз њега, на шта су
указивали многи корисници.
Такво чињенично стање условило је неопходност инвестиционог одржавања – навела је
директорка Дирекције.
Уговором су били обухваћени санација дрвене међуспрат не кон струк ци је, спу шта ње пла фо на, бра вар ски
радови...
Кренуло се од скидања старих „армстронг” плоча и веће
количине земље, као и термоизолације. Потом је постављена нова фолија, након чега је
монтиран спуштени плафон,
који је овог пута монолитног
карактера. Урађена је и нова

јавна расвета, окречени су и
плафон и зидови, а на прозоре
су стављени комарници.
У подруму су постављене нове жалузине и прерађена су
крила постојећих прозора, као
и врата на улазу. Тиме је омогућено струјање ваздуха и стално
сушење влаге у том простору.
Том приликом је директорка Дома здравља Данијела Ристовски Корниц констатовала
како су наведени радови донели видно побољшање услова
за кориснике, као и за запослене у амбуланти.
Инвестиције у још два села
На видику су још неке инвестиције у два села.
Брестовачку амбуланту чека
целокупан поступак прикључења водовода и електроин-

сталација. Завршена је јавна
набавка и додељен је уговор, а
одабрани извођач урадио је
идејни пројекат. Уговорена
вредност инвестиције је око
милион и петсто педесет хиљада динара. Подношење захтева за локацијске услове и израда техничке документације
стопирани су док се не уради
озакоњење објекта, а сада је у
току прављење извештаја о затеченом стању објекта.
Када је реч о Качареву, почела је израда техничке документације из области заштите
од пожара, као и оне за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација. Процењена вредност тог посла је
око триста педесет хиљада динара.

ДОЛОВКЕ ЗНАЈУ ДА ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ

Видело се ко су праве домаћице
„Доловке” не посустају, па поред штрудли, по којима су надалеко познате, акценат све
више стављају на вез и на тај
начин покушавају да од заборава отргну један стари занат.
Тим поводом су у уторак,
28. фебруара, у Туристичкој
организацији града Панчева
отвориле изложбу под називом „Везене домаћице”, на којој су приказале аутентичне
догађаје из некадашњих домова. Реч је о пројекту који је
финансирао Град Панчево,
реализованом на радионицама у трајању од четири месеца. Тада су настали бројни
ручни радови – урамљене везене „мини-домаћице”. Према
речима аутора, оне су сећање
на традицију, али истовремено и прелеп детаљ у модерним

Месне актуелности

кухињама, с порукама као што
је: „Куварице мање збори, да
ти ручак не загори”.
У име Града скупу се обратила Анђелија Борзановић из
Секретаријата за привреду, а

догађај је, испред ТОП-а, званично отворио Александар
Сенеши. Он је нагласио да су
овакве промоције један од циљева институције у којој ради,
као и то да ће се изложени ра-

дови наћи и у њиховој продавници сувенира.
Председница „Доловки” Косара Вујичић навела је да је
циљ био да млађим нараштајима покажу како су наше баке чувале домаћинства и у том
контексту цитирала натпис с
једног веза: „Добра чељад увек
посла нађу”. Чланица удружења Ђурђевка Јовановић урадила је корпу с цвећем испод које пише: „Добро воће и леп
цвет, улепшава овај свет”, њена колегиница Зорка Николић
извезла је патриотски мотив:
„Наше гусле, то драго камење,
за Србију је највеће знамење”,
а с друге стране на раду Радмиле Стојановић писало је нешто баш гурмански: „Ватра
гори, купус крчка, у рерни се
пече гуска”.

удружење „Феникс”, чија ће
прва акција бити изградња
куће породици Крајњан. Поводом Осмог марта Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” отвориће изложбу
ручних радова у недељу, 5.
марта, у 10 сати, у Дому културе, а на истом месту у среду, 8. марта, од 16 сати, биће
одржан концерт дечјих секција поменуте установе и
свих удружења.
Долово: Обичај под називом
Беле покладе обележен је
паљењем ватре и културним
програмом у недељу, 26. фебруара, у порти Велике цркве. Удружење жена „Доловке” отворило је у уторак, 28.
фебруара, у Туристичкој организацији града Панчева,
изложбу под називом „Везене домаћице”.
Глогоњ: Грађани ће у петак,
3. марта, од 16 до 20 сати, и
у суботу, 4. марта, од 8 до 14
сати, у Дому културе, бесплатно моћи да обаве превентивни ултразвучни прегледи абдомена и штитне
жлезде, у организацији Савеза за здравство СНС-а. Истог
дана на истом месту Удружење жена „Глогоњке” приредиће дружење уз музику поводом Осмог марта.

Иваново: Надел се и даље бели од хемикалија још увек
непознатог порекла. Поводом фаршанги, у недељу, 26.
фебруара, у Дому културе је
приређен маскенбал којим
су малишани симболички
отерали зиму и дозвали пролеће. У великој сали поменуте културне установе започета је санација плафона.
Јабука: Приређен је састанак
представника Месне заједнице и свих сеоских удружења на
тему будуће сарадње, а главни
акценат је стављен на организацију манифестације „Први
пролећни ручак удружења”.
Предавање гинеколога др Слађане Вукмировић о значају
превенције карцинома дојке
одржано је у петак, 24. фебруара, у Дому културе, у организацији Месног одбора СНС-а.
Качарево: Циклус пројекција
филмова у спортској сали
почео је у петак, 24. фебруара, приказивањем најновијег
домаћег хита „Зона Замфирова 2”, чему је присуствовало око двеста педесеторо људи. Представу под називом
„Ђаво из јагоде” у петак, 3.
марта, од 19 сати, у Дому
омладине, извешће стендап
комичар Срђан Динчић.
Омољица: ЈКП „Зеленило”
ових дана, као старалац Парка природе Поњавица, на том
месту поставља информативне табле. Предавања за пољопривреднике одржана су у
понедељак и уторак, 27. и 28.
фебруара, у Дому културе.
Старчево: Скупштина Друштва пчелара одржана је у
суботу, 25. фебруара, у малој
сали Дома културе, а наредног дана је Друштво воћара,
виноградара и дестилера
Старчево обележило своју
славу –Светог Симеона Мироточивог. Изложба слика
Иване Арсић из Глогоња биће отворена у четвртак, 2.
марта, у 19 сати, у галерији
„Боем”. Удружење „Надел”
ће током викенда организовати сечење трске на поменутом водотоку.

МАСКЕНБАЛ У ИВАНОВУ

Фаршанга дозвала
пролеће

ДОГОВОР ЈАБУЧКИХ УДРУЖЕЊА

У плану ново пролећно дружење
Након што су прошле године
почетком пролећа први пут
успешно приредиле окупљање
уз музику и специјалитете из
казана, бројне јабучке организације одлучиле су да тако нешто понове и у марту.
Тим поводом је одржан састанак у просторијама Месне
заједнице, који је на задовољство свих актера резултирао
договорима о сарадњи на разним нивоима. Притом је локална власт најавила да ће, у

Страну припремио

Јордан
Филиповић

складу с могућностима, наставити да подржава активности
организација.
Скупу су присуствовали
представници удружења Македонаца, жена, пољопривредника, пчелара, голубара, љуби-

теља реке... Сагласност свим
донесеним закључцима дали
су и чланови Савеза инвалида
рада и спортских клубова.
Акценат је стављен на поменуту скорашњу манифестацију под називом „Пролећни ру-

чак јабучких удружења”, која
ће бити одржана на рукометном игралишту. Датум још
увек није утаначен, али то ће,
према речима председника
месне скупштине Слободана
Илића, у сваком случају бити
након завршетка радова на
уређењу пешачке зоне и летње
позорнице покрај школе.
Како организатори најављују, том згодом очекује се близу
хиљаду људи, којима ће бити
бесплатно послужене „шпеције” из петнаестак казана. Носилац догађаја је Удружење
пољопривредника „Клас” из
Јабуке, а за богат културноуметнички програм побринуће се Удружење Македонаца
„Илинден”.

Обичај којим се на овим просторима симболично обележава завршетак најхладнијег
годишњег доба и најављује
долазак пролећа назива се
фаршанга.
За то добро знају и Ивановчани, пре свега чланови
МКУД-а „Боназ Шандор”.
Тим поводом, након вишегодишње паузе, они већ једанаест година у континуитету
одржавају маскенбал, који се
по обичају одиграва у недељу
пре саме фаршанге. Том
приликом се окупи велики
број малишана, али и одра-

слих, и то не само мађарске
националности, већ и палћенске, српске и свих других
у мултиетничком Иванову.
Тако је и ове недеље, 26.
фебруара, у просторијама
Дома културе педесетак малих принцеза, добрих вила,
доктора и разних јунака из
цртаних филмова играло и
дефиловало под маскама.
Сви они су потом добили
пригодне дарове, а напослетку су се окрепили сласним
крофнама и чајем и у одличном расположењу дозвали
најлепше годишње доба.
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ХРОНИКА
„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Случај Бремен” Драгана Великића
Кроз причу о човеку који је
возио трамвај у пет великих
градова, „Случај Бремен”
говори о потрази за оцем
несталим у логору нацистичке Немачке и о томе да
ли човек може променити
судбину.
И у овом роману, као и у
претходним, присутна је нека врста опседнутости простором. Објашњавајући откуд она, Великић је у једном
интервјуу рекао: „Вероватно
сам осетљив на простор, а
када кажем простор, мислим
пре свега на град. У мојим
романима баш нема природе, флора је скромна, евентуално корпа бегонија или саксија аспарагуса у предсобљу.
Одувек су ме фасцинирали
романи у којима је оквир
града ’главни јунак’”.
Драган Великић је дипломирао светску књижевност
с теоријом књижевности на
београдском Филолошком
факултету. Од 1994. до 1999.
године био је уредник изда-

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

У ПАНЧЕВУ ОДРЖАН МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

СЕЋАЊЕ НА НАСТРАДАЛЕ ПОЛИЦАЈЦЕ
Прошло деветнаест
година од погибије
другова

вачке делатности Радија
Б92. Писао је колумне за
НИН, „Време”, „Данас” и
„Репортер”. Био је амбасадор Републике Србије у Бечу. Књиге Драгана Великића преведене су на петнаест
језика. Заступљен је у домаћим и иностраним антологијама. Добитник је бројних
књижевних награда.

Два читаоца који до среде, 8. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли човек може променити судбину?”, наградићемо по једним примерком књиге „Случај
Бремен” Драгана Великића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

Иако је прошло деветнаест
година откако су шиптарски
терористи на Косову и Метохији убили пет полицајаца
који су радили у Полицијској
управи Панчево, они нису заборављени.
Успомену на њих чувају припадници Синдиката српске полиције, који су у знак сећања
на настрадале колеге ових дана
организовали пети Меморијални турнир у малом фудбалу
под називом „Јужнобанатски
хероји”.
На овом спортском догађају
учествовало је четрнаест екипа, које су биле распоређене у
две групе, а утакмице су се
играле у халама спортова у
Панчеву и Банатском Новом
Селу. Овај турнир је испунио
очекивања учесника и публике, јер су га обележили добар
одзив екипа, фер и спортска
борба, дружење и бег од свакодневног стреса.
Турнир је отворен на свечаности одржаној у панчевачкој

Хали спортова, којој су присуствовали начелник Полицијске управе Панчево Никола
Поповац, градоначелник Панчева Саша Павлов и председ-

ник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић.
– Синдикат српске полиције, у знак сећања на страдале
колеге, већ пети пут одржава

Меморијални турнир у малом
фудбалу под именом „Јужнобанатски хероји”. Колеге не
треба заборавити, не треба да
их оставимо по страни, већ
свакодневно треба да их сећамо. Оставили су иза себе породице, које живе и свакодневно
нам се обраћају за помоћ – рекао је у говору на отварању турнира председник Регионалног
центра Синдиката српске полиције Небојша Ристић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да ће
Градска управа увек подржавати Меморијални турнир у
малом фудбалу, а председник
Синдиката српске полиције
Лазар Ранитовић рекао је да је
тај спортски догађај посвећен
сећању не само на настрадале
панчевачке полицајце већ и на
њихове колеге и у другим градовима широм Србије који су
страдали на дужности.
Након што је турнир отворен, представници синдиката
и Полицијске управе са члановима породица настрадалих
полицајаца положили су венце на њихове споменике на
Новом гробљу у Панчеву.
М. Глигорић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ОД ПЕТКА У ДОМУ ВОЈСКЕ

„Овде долазе сањари” Имболо Мбуе

Изложба о војводи Петру Бојовићу

Јенде Јонга дошао је у Америку из Камеруна да својој
породици, супрузи Нени и
шестогодишњем сину, обезбеди бољи живот. Након
много тешкоћа срећа ће му
се најзад осмехнути када
добије посао личног возача
Кларка Едвардса, једног од
моћника чувене инвестиционе банке „Лиман брадерс”.
Кларкова супруга Синди
убрзо запошљава и Нени као
кућну помоћницу у њиховој
викендици, а породица Јонга коначно може да замисли
бољу будућност.
Међутим, свет моћи и
привилегија препун је мрачних тајни, а Јенде и Нени ће
убрзо видети прве пукотине

на савршеној фасади својих
послодаваца. Када свет финансија погоди крах берзе,
они ће морати да се суоче с
немогућим избором...

Два читаоца који до среде, 8. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како замишљате
’амерички сан’?”, наградићемо по једним примерком књиге „Овде
долазе сањари” Имболо Мбуе. 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

У Дому војске у Панчеву у петак, 3. марта, у 15 сати, биће
отворена изложба „Војвода Петар Бојовић – Знамења славе и
части”, коју су заједно организовали Медија центар „Одбрана”, Генерални секретаријат
председника Републике Србије
и Народни музеј Чачак.
Свечаном отварању ће, поред
представника Војске Србије и
Министарства одбране, присуствовати: секретар кабинета
председника Републике, као и
представници покрајинских,

окружних и градских органа
власти и верских заједница.
Ова изложба је прилика да
се Панчевци који су заинтересовани за нашу историју подробније упознају са животним путем једног од најпознатијих српских војсковођа из
Првог светског рата.
Војвода Петар Бојовић догурао
је до начелника штаба Врховне
команде и команданта Прве армије током пробоја Солунског
фронта, а у његову част названа је
једна од панчевачких улица.

Посетиоци изложбе моћи
ће, између осталог, да виде
униформе војводе Бојовића и
сабље које до сада нису нигде
излагане, као и четрдесет једно одликовање које је добио за
храброст и заслуге током богате војничке каријере.
На изложби ће бити приказани и најдрагоценији примерци службеног одела српске војске, као што су црна блуза, велики мундир и шињел које су
носиле војводе.
М. Г.

УСПЕШНА АКЦИЈА „СВЕТА РОЊЕЊА”

Фотографије под водом
Прошле суботе, 25. фебруара,
на панчевачком затвореном
базену одржана је несвакидашња изложба. Подводни фотографи Ивана Орловић
Крањц и Јанез Крањц су тридесетак својих радова под називом „По свим меридијанима, морима и океанима” изложили – под водом.

– Ова изложба је била прилика да Панчевци осете искуство првог роњења, а уједно и
да виде и осете део атмосфере с разних путовања која организује наш клуб. Други део
изложбе, који носи назив „Језерска чаролија”, постављен
је у кафићу „Двориште” – рекао је подводни фотограф и

Ништа од Париза,
драгог дрма криза
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта сматрате кецом у рукаву. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Кец из рукава”
Сандре Браун за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Мени кец у рукаву може
да буде једино љубав, која
попуњава све празнине и која ме спасава када ништа
друго не иде.” 063/3143...
„Мој кец у рукаву је моја дама у срцу, моја жена која вештином чаробњака из Оза све
моје потонуле лађе претвара у
подморнице.” 062/1911...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање где би волели да их
партнер запроси. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Почело је у Паризу”
Кети Кели.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Будући да сам удата од
давне 2003. године, са ове
временске дистанце рекла
бих да бих волела да ме је
партнер тада запросио било
где, с обзиром на то да сам
ја тада запросила њега.”
060/5664...
„Волела бих сред’ Париза,
ал’ ми драгог дрма криза.
Чекаћу до тога дуго, ооо, велика моја туго.” 063/7016...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

инструктор ро њења Јанез
Крањц.
Под стручним надзором инструктора Ронилачког клуба
„Свет роњења”, 130 Панчеваца
је заронило и погледало поставку изложбе. На овај оригиналан начин у градском ба-

зену су се нашли делфини, мурине, ајкуле, крокодили и
остали егзотични становници
подводног света. И све то на
фотографијама опремљеним
тако да могу бити изложене
испод површине воде.
A. Ж.
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НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ”? (3)

ЧИСТИ РАЗЛОЗИ И „ПРЉАВИ” РАЗВОДИ
Обраћања
градоначелнику,
већнику
и омбудсманима
Судови инсистирају
на томе да им Центар
достави конкретно
мишљење
„Родитељи сами
бирају адвокате за
заступање пред
судовима, то нема
никакве везе с нама,
ми се у то апсолутно
не мешамо”, каже
Албијанић
У два претходна наставка текста чија је основна тема процена родитељских капацитета
после развода брака у вези с
поверавањем деце на старање,
саговорници су нам били Панчевка С. С. (47), која је, како је
понављала, огорчена због, по
њеном мишљењу, неправилности у раду стручњака панчевачког Центра за социјални
рад „Солидарност”, те, с друге
стране, директор те установе
Зоран Албијанић и супервизори у Служби за децу и младе
Сузана Јовановић и Нада Кузмановић Томушиловић.
Са свима њима разговарали
смо и овог пута.
О чему је писано
Подсетимо се најважнијих детаља из ове приче. Деца су после развода брака најпре припала мајци, али су после трогодишњег судског поступка поверена оцу, који је, према наводима наше саговорнице, у међувремену правоснажно осуђен за насиље у породици.
С. С. нам је рекла да је њен
бивши муж „систематски припремао терен у Центру” за промену одлуке о поверавању деце износећи неистине, попут
оне да их она занемарује. Имала је примедбу и на то да су јој
запослени у Центру ненајављено дошли у кућу, а да је записник о томе изгледао „као да
живим у Малом риту”, иако се
радило о породичној кући у
близини школе коју похађају
њена деца. Пошто њен муж децу није вратио после викенда
код њега, остала су да живе на
селу, тридесет километара од
школе, па је указивала на небезбедност због тога што су
свакодневно морала да путују.
Посебно је била огорчена зато што се у извештају који је из

У акцијама које су изведене у
исто време 1. марта у Панчеву, Новом Саду, Сремској Митровици, Кикинди, Зрењанину, Јагодини, Крагујевцу, Зајечару, Нишу, Лесковцу и Пироту ухапшене су 53 особе.
Министарство унутрашњих
послова Србије саопштило је
да су оне осумњичене да су починиле кривична дела прање
новца, пореска утаја, злоупотреба положаја одговорног лица, злоупотреба овлашћења у
привреди, злоупотреба службеног положаја, проневера,
превара, трговина утицајем,
примање мита и фалсификовање службене исправе.
МУП Србије је саопштио да је
међу ухапшенима и З. С. (1955),
руководилац једног погона у
„Азотари”. Он се терети да је починио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.
У саопштењу МУП-а Србије
пише и да претпрошле године

Центра послат суду није помињала чињеница да је с полицијом одлазила у село код бившег
мужа, иако је полиција ту информацију доставила тој установи. Рекла је и да је сазнала
да је оцу њене деце адвокат
„Анђелија Милошевић обећала
да ће све бити готово у његову
корист после три рочишта”.
Директор Албијанић је казао
да приликом опсервације Центра коме поверити децу пол родитеља не игра скоро никакву
улогу, те да су и мајка и отац њима „једнако важни и једнако обавезни”. Он је објаснио да постоји
институт притужбе на рад Центра, и то Покрајинском секретаријату за социјалну политику,
демографију и равноправност
полова, као и да се незадовољни

рад, локалном, покрајинском
и републичком омбудсману.
– Нико није хтео да се дубље увлачи у случај. Инспекцију је послао Покрајински
секретаријат, а у извештају је
стајало да су у Центру радили
по прописима, тј. да су испоштовали процедуру. А да ли
су радили по савести? Не бих
рекла: нигде није помињан
извештај полиције с терена,
чињеница да је мој бивши
муж осуђен за насиље у породици... „Качили” су ми оно
што им је он причао: рецимо,
да сам неспособна за живот
откад су ми родитељи умрли.
На поновљеном суђењу, код
извођења доказа, госпође из
Центра су поднеле поново негативан извештај о мени. Од

је на основу тога апелација
пресудила у корист мог бившег мужа. Борила сам се као
лав против система. Емотивно
и финансијски су ме најстрашније измалтретирали. На
првом месту је то што су утицали на однос моје деце према мени. Изгубила сам их. Изгубила сам и снагу и живце и
новац.
Необавезујући предлог
На питање да ли суд у 99 одсто
случајева о поверавању деце
одлучује на основу опсервације стручњака из Центра, Албијанић је одговорио:
– То је њихов проблем, то
морате њих да питате. Судство
има прилично тврд став, па се
то решава на нивоу државе. Ка-

постоји највећи број притужби,
чак до 80 одсто.
Он додаје да у последње
време има много више „прљавих” развода и подметања, типа да мајка пријављује оца да
он сексуално злоставља децу.
– Наравно, касније се покаже да то није тачно. Када и постоји зрнце истине у нечему,
претерује се у томе. Сви који
раде, понекад и греше, у нашем послу то је сведено на минимум. Ради се о најосетљивијем људским проблемима, најинтимнијим стварима: постоји
ли ишта осетљивије од поверавања деце. Ми најчешће, ако
тако утврдимо, у извештају суду напишемо да су оба родитеља подобна, да имају капацитете да се брину о детету, управо

корисници обраћају омбудсманима на различитим нивоима.
У већини случајева је, према
његовим речима, мишљење Покрајинског секретаријата било
да је панчевачки центар у свему
испоштовао процедуру, те да
није било ниједног случаја да је
у Центру направљена таква грешка да би им било речено да су
трајно оштетили интерес неког
детета.
Рекао је и да у нашем граду
полиција, тужилаштво и Центар изузетно добро сарађују,
као и да се састају најмање
једном месечно.

директор Албијанића сам тражила да промени бар водитеља случаја, али он је стао иза
запослених у Центру и рекао
да има поверења у све што
они раде – прича С. С.
Пресуда је била против ње,
па је случај отишао у Београд
на апелацију. Она додаје:
– Врло ретко се дешава да
се тамо одржавају рочишта,
поготово у грађанским парницама, а овог пута су одржана
два, јер су имали две различите пресуде, налазе вештака...
Мој адвокат и ја смо тражили
да неки други центар преузме
случај. Нису имали слуха за
то. Закопао ме је извештај органа старатељства: до последњег дана водитељ случаја из
Центра био је против мене, па

да бисмо гледали формално,
по закону, Центар за социјални
рад даје само мишљење, а суд
је тај који пресуђује. У пракси,
не само у Панчеву, судови инсистирају на томе да им Центар достави конкретно мишљење, предлог о поверавању деце,
моделу контакта детета с другим родитељем и томе слично,
а они у великој мери то уважавају иако нису обавезни да тако
поступе. Када бисмо терали
мак на конац, ми бисмо достављали само процену једног и
другог родитеља. Онда би нам
суд бесконачно враћао предмете да ми ближе одредимо...
Пракса је наметнула да Центар
даје необавезујући предлог.
Свуда у Србији је исто: у вези с
постразводним проблемима

да не би било да је један родитељ потпуно црн, а други бео.
Људима је много лакше окривити неког стручњака у некој
установи, психолога, педагога
или социјалног радника, него
преузети властити део одговорности. Ми смо тога потпуно
свесни, па покушавамо увек да
их суочимо. Постоје разни профили стручњака, па свако од
њих из свог угла процењује те
личности: психолог, рецимо,
кроз своју опсервацију дође до
бројних закључака, које ми, наравно, због поверљивости података не смемо да изнесемо –
објашњава директор Центра.
Правни заступници не могу
да присуствују
Занимало нас је да ли у Центру постоји списак адвоката

Емотивно малтретирање
С. С. каже да се, тражећи
правду и помоћ, обраћала тадашњем градоначелнику, већнику задуженом за социјални

које треба позивати по службеној дужности и да ли се он
поклапа са оним који има
адвокатска комора.
– У Центру адвокати немају никакво учешће. Овде се
не води никакав правни поступак. Родитељи сами бирају адво ка те за за сту па ње
пред судовима, то нема никакве везе с нама, ми се у то
ап со лут но не ме ша мо. Не
постоји никакво постављање
адво ка та по слу жбе ној ду жности када причамо о поверавању деце. Адвокати код
нас у Центру не могу да учествују у разговорима; не дозвољавамо да о породичним
стварима говори неко треће
лице. То сам неколико пута
об ја шња вао стран ка ма ко је
су долазиле са адвокатима:
они не могу да присуствују
разговору бивших супружника. Дешавало се да инсистирају, али ми им не допуштамо да присуствују. Овде се
води стручни, не управни поступак – наглашава Албијанић.
С обзиром на то да смо дошли до податка да је у великом броју случајева у последњих пет година једног од родитеља пред судом заступала
адво кат Ан ђе ли ја Ми ло ше вић, која је некад радила у
Центру, питали смо Албијанића колико му је то познато.
– Одакле ми то знамо? Кога ће родитељи ангажовати и
да ли ће то уопште учинити,
јесте њихова приватна ствар!
И када се деси да нас корисници питају да ли можемо
да им пре по ру чи мо не ког
адво ка та, наш од го вор је
увек да ми не учествујемо у
томе и да се сами распитају.
Код нас, приликом опсерваци ја, уче шће ни је узи ма ла
ни Анђелија Милошевић, ни
било који други адвокат. Било је родитеља који су долазили са адвокатима, па су
после наше интервенције били веома незадовољни што
не могу да учествују у стручном поступку. Анђелија Милошевић није у радном односу у овој установи већ 22 године. Адвокате виђам само
када донесу неки поднесак у
име странке – одговара директор.
Новинари су загребали по
површини. Незадовољних има
још, није С. С. у томе усамљена. Да ли и правосудни органи
треба да се укључе у целу причу, на њима је да одлуче.
С. Трајковић

(Наставиће се)

ЗБОГ СУМЊЕ У КОРУПЦИЈУ

ГРУПА УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА

Притворене 53 особе

Злостављање
на „Сланинијади”

З. С. није организовао контролу извршеног ремонта у једном од „Азотариних” погона,
услед чега је дошло до хаварије. Тиме је, како даље пише у
саопштењу полиције, због немара З. С., „Азотари” нанета
материјална штета у износу од
500.000.000 динара.
Лица која су ухапшена у
акцијама широм Србије терете се да су у периоду од 2005.
године па до данас кривичним делима која су извршила
оштетила државне буџете Србије и Војводине, Фонд за капитална улагања Војводине и
Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој,
локалне самоуправе у Јагодини и Лебану и више разних
фирми за око десет милиона
евра.
Занимљиво је да су полицајци ставили лисице на руке и
тринаесторици својих колега
који су радили у Батајници и

Земуну. Они су притворени
зато што се сумња да су злоупотребили своја овлашћења
на пословима у вези с регистрацијом возила на којима су
радили.
Приведени су јер су претпрошле и прошле године примали непотпуне захтеве за регистрацију возила и регистро-

вали их, иако нису били приложени докази о уплаћеним
таксама. На тај начин су, како
се сумња, свесно и са умишљајем прибавили противправну
новчану корист власницима
тих возила и оштетили државни буџет за седам милиона
динара.
М. Г.

Поводом „игара” под називом
„Ко ухвати прасе – његово је”
и „Трка мангулица” одржаних
на „Сланинијади” у Качареву,
реаговали су Друштво пријатеља животиња „Љубимци”
Панчево, Удружење за заштиту животиња Нови Сад –
СПАНС и удружење „Бета”.
Ове организације истичу да
су спровођењем поменутих
игара организатори „Сланинијаде” прекршили Закон о
добробити животиња. Наиме,
према члану 7, забрањено је
злостављати животињу, држати и репродуковати на начин
којим јој се наносе бол, патња,
страх и стрес. Није дозвољено
ни организовање трка животиња на начин којим се превазилазе њихове физичке могућности, а ни додељивање животиње као награде у играма на
срећу.

У заједничком саопштењу
ова удружења су навела: „Сматрамо да је уместо организовања трке и лова на прасиће
неопходно осмислити и спровести едукативна предавања и
радионице о органској производњи и слободним системима узгоја домаћих животиња
које се користе у производњи
меса, за шта у нашој земљи
постоји потенцијал и што се
посебно цени и вреднује. Без
обзира на то да ли ће по службеној дужности републички
ветеринарски инспектор изрећи казне за ове прекршаје,
очекујемо и захтевамо да се
следеће године оваква средњовековна и примитивна забава укине. Поред тога што је
противзаконита, оваква активност наноси огроман и непотребан страх, бол и стрес животињама”.
С. П.
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ВЕЛИКИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ШАХИСТА

ПРВЕНСТВО ОСНОВНИХ ШКОЛА У ШАХУ

СВЕТСКО СРЕБРО ЗА ИЛИЈУ

ПРАЗНИК ИГРЕ НА 64 ПОЉА

Наш дванаестогодишњи суграђанин Илија Серафимовић наставио је серију одличних резултата на међународној сцени и у 2017. години.
Крајем јануара Илија је
учествовао на тринаестом
Симултаном првенству, најмасовнијем светском такмичењу у решавању шаховских
проблема. Убедљив тријумф
међу кадетима у Србији, када је имао максималних 30
поена за 31 минут, давао је
наду да ће остварити добар
пласман у укупном поретку.
После сумирања резултата
на светском нивоу Илија је у
потпуности испунио очекивања. У конкуренцији 143
најбоља светска млада решавача до дванаест година заузео је друго место, с временом слабијим само један минут од представника Грчке.
Освајањем сребрне медаље
млади Серафимовић је комплетирао колекцију одличја

Одлична
организација турнира
у ОШ „Мика Антић”

са овог такмичења, јер је
2015. године био трећи, а
2016. се окитио златом.
Награда за овај сјајан резултат биће му додељена на
60. конгресу Светске федерације за проблемски шах, који
ће бити одржан почетком августа у Немачкој.

МАРКУ НОВИ ПЕХАР
У Београду је прошлог викенда одржан меморијални
турнир у шаху „Александар
Црнобрња”. Ово традиционално такмичење из године у
годину окупља најбоље младе шахисте из наше земље и
иностранства.
У конкуренцији 115 такмичара млади Панчевац
Марко Милановић, кадетски
првак Србије и прошлогодишњи победник овог турнира,
успео је да одбрани титулу. У
девет партија освојио је свих
девет поена.
Овим тријумфом Марко је
заслужио још један пехар,
али и робне награде, као и
бесплатан пансион за Првенство Србије.

У организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС и Шаховског
савеза Србије, већ трећу годину се одржава такмичење ученика основних школа у шаху.
Игра на 64 поља је 2015. године уврштена у школски спорт,
па се вреднује као и сви други
спортови, а успеси ученика на
такмичењима у шаху оцењују
се као успеси постигнути у
другим предметима у школи.
По је ди нач но над ме та ње
основаца из нашег града одржано је 26. фебруара у ОШ
„Мирослав Мика Антић”. Координатор такмичења био је
професор Жељко Савановић,
председник Шаховског савеза Панчева.
На окружно такмичење су
се пласирала по три најуспешнија такмичара у женској и
мушкој конкуренцији.
Најбољи код дечака били су:
Димитрије Савановић (ОШ
„Ђура Јакшић”, први разред),
Вук Каначки (ОШ „Стевица Јовановић”, други разред), Марко Милановић (ОШ „Стевица
Јовановић”, трећи разред), Матеја Мијушковић (ОШ „Мирослав Мика Антић”, четврти

разред), Стефан Марсенић
(ОШ „Стевица Јовановић”, пети разред), Денис Таркао (ОШ
„Ђура Јакшић”, шести разред),
Никола Мијоковић (ОШ „Свети Сава”, седми разред) и Стефан Младеновић (ОШ „Свети
Сава”, осми разред).
У надметању девојчица најбоље су биле: Нађа Стајић
(ОШ „Ђура Јакшић”, први разред), Милица Амиџић (ОШ
„Ђура Јакшић”, други разред),

Наталија Катанић (ОШ „Јован
Јовановић Змај”, трећи разред), Јована Радмановић (ОШ
„Јован Јовановић Змај”, четврти разред), Катарина Робић (ОШ „Мирослав Мика Антић”, пети разред), Анастасија
Глигорин (ОШ „Жарко Зрењанин”, шести разред), Јелена
Павловић (ОШ „Мирослав
Мика Антић”, седми разред) и
Наташа Вујковић (ОШ „Жарко Зрењанин”, осми разред).

Паровање такмичења и резултата и компјутерску обраду
изузетно добро је обавио судија и професор Синиша Радмановић. Шаховски савез Панчева захваљује управама свих
школа које су учествовале на
овом такмичењу, као и присутним професорима. У обе
конкуренције учествовало је
175 девојчица и дечака, што
на најбољи начин показује да
је Панчево и град шаха.

СКУПШТИНА РК-а БОРАЦ – ВЕТЕРАНИ

ТАСКОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ПАНЧЕВЦИМА ОСАМ МЕДАЉА

Четири године после оснивања, у недељу, 26. фебруара,
одржана је изборна скупштина Рагби клуба Борац – ветерани из Старчева.
Први председник овог спортског колектива Миодраг Милинковић Кобац осврнуо се на
досадашњи рад и остварене
резултате, а посебно је апострофирао
традиционално
дружење рагби ветерана у
оквиру манифестације „Дани
дружења” и организовање турнира на коме су до сада учествовале екипе из Београда,
Панчева, Ниша, Вршца и Крушевца. Као велики успех истакао је и то да су поједини чланови овог клуба наступали за
репрезентативну селекцију ветерана Србије. Због здравствених проблема Миодраг Милинковић је напустио функцију првог човека овог клуба,
а скупштина је поверење указала новом председнику Радивоју Тасковићу. Поред њега, у

управни одбор су изабрани и
потпредседник Аца Костић,
спортски директор Игор Томашић, као и чланови Слађан
Јовановић, Јован Васић и Мирослав Белобрк. За портпарола клуба именован је Марко
Секуловић.
– Старчево је било и остало
посвећено рагбију. Да се прича

не би завршила само на ветеранима, моја жеља је да се
активирају млади и да се за
почетак формирају пионирски тим и тим петлића, а у
на ред ним го ди на ма, ка да
деца стасају, и кадетски и јуни ор ски тим и, као кру на
свега, сениорска екипа. Искористио бих прилику да за-

хвалим потпредседнику Рагби савеза Србије Игору Стојадиновићу и координатору
РСС-а за ветерански рагби
Милошу Милутиновићу што
су при су ство ва ли на шој
скупштини, као и за смернице које су нам дали у вези с
тим како да остваримо зацртане циљеве. Захваљујем и
спорт ским при ја те љи ма из
РК-а Динамо 1954 Панчево и
РК-а Змајеви из Земуна, који
су нам понудили своју помоћ
у опреми и кадру – рекао је
Ра ди вој Та ско вић, но ви
председник РК-а Борац – ветерани.
Договорено је да делегација
клуба, заједно с директором
ОШ „Вук Караџић” Сашом Тасићем, посети Рагби савез Србије, како би се направио план
за сарадњу националног савеза, клуба и школе, а све с циљем анимирања што већег
броја деце и њиховог приближавања рагбију.

ИЗЛОЖБА И БЕРЗА СИТНИХ ЖИВОТИЊА
Првенство Србије у стреличарству, којим је званично
окончана сезона у затвореном простору, одржано је
прошлог викенда у Темерину. У конкуренцији 163 учесника СК Панчево је наступио са 15 такмичара, који су
освојили осам медаља.
Најуспешнији су били млађи пионири Ива Јакоб и Лазар
Андреев и кадет Урош Јакоб,

који су освојили златне медаље. Сребрна одличја су зарадили старији пионир Јован
Шпехар и кадети Стефан
Кљајић и Ана Велимиров, а
бронзе су заслужили сениор
Дејан Форго и ветеран Ивица
Шпехар.
Рад тренера Ненада Димића и Душана Грбића донео је
вредан резултат клубу из нашега града.

ПОБЕДИЛА ЉУБАВ ПРЕМА ГОЛУБОВИМА
Друштво одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица Панчево у недељу, 26. фебруара, у дворишту Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”
приредило је изложбу – „специјалку” структурних голубова перикера и панчевачког голуба пануке.
– Изузетно сам задовољан
тиме како је протекла овогоди-

ПЛИВАЧИ ДИНАМА НИЖУ УСПЕХЕ

„ОСВОЈЕН” И СОМБОР
На Зимском првенству Војводине, одржаном прошлог викенда у Сомбору, одличне резултате су остварили и чланови
Пливачког клуба Динамо.
Првог дана митинга надметали су се пионири, а тиму из
нашег града припало је четрнаест медаља.
Петар Ранковић је бриљирао
и овог пута, освојивши пет злат-

них и четири сребрна одличја,
па му је због таквог успеха припала и титула намењена најуспешнијем такмичару. Одлична је била и Андреа Нађ, која се
окитила с три одличја, као и
мушка и женска штафета.
На Отвореном првенству
Војводине, такође у Сомбору,
чланови Динама освојили су
девет медаља.

Вања Грујић је заслужила
три највреднија трофеја – у
тркама на 50, 100 и 200 м леђно, а најсјајнијим одличјем се
окитила и Дуња Нишић, и то
на 100 м делфин. Сребрне медаље су освојили Борис Стојановић, Дуња Нишић, Јелена
Врховац и Вања Грујић, а Дуња Нишић је освојила и једну
бронзану медаљу.

шња манифестација. Организовали смо преко 90 изложби,
а овог пута смо имали више од
1.000 посетилаца из Србије,
Румуније, Бугарске, Македоније, Хрватске, Мађарске...
Било је свега: ситних животиња, хране, лекова, опреме... У
преговорима смо да у новембру одржимо једну велику изложбу у затвореном простору,

да организујемо државни шампионат, али видећемо – рекао
је Ленхард Вереш, председник
Друштва одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица
Панчево.
У „специјалки” перикера победио је узгајивач Зоран Брко,
а друго и треће место припало
је голубовима који су у власништву Манојла Љубичића.

Одлични су били и наши суграђани. У конкуренцији голуба
пануке најлепши примерак
имао је млади одгајивач Урош
Филиповић, када су у питању
капућинери тријумфовао је
Фрања Хоц из Старчева, а Александар Веселинов био је најбољи када је на ред дошло оцењивање лахорера. Најлепши примерак померанског гушана
имао је Драган Чавић, у конкуренцији високолетача тријумфовао је Петар Јоковић, а у надметању малтезера најбољи је
био Влада Ковачић.
Посебно је занимљиво то
што је овогодишњу „специјалку” перикера оцењивао међународни судија–инструктор из
Румуније.

Страну припремио

Александар
Живковић

Петак, 3. март 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију 1,4, 2001. лимузина, бензин-гас атестирано. 064/154-71-97.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ опел мериву 2003 годиште 1.7
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
ПРОДАЈЕ се мерцедес
вито, 2000, регистрован. Без улагања.
064/886-50-02. (СМС)
ОПЕЛ кадет, 1990,
атест гас, регистрација
март, сређена лимарија, утегнут. 066/207331. (СМС)
МЕРЦЕДЕС Ц 200,
2009, замена за стан
(доплаћујем) или ауто.
064/134-06-30. (23549)
РЕНО 4, 1991. годиште,
ГТЛ, 1.1, регистрован
до јануара 2018, атест
плина, атест куке, у одличном стању. 06414437-33. (236052)
КОРСА Ц 1.0/2002, металик сребрн, власник,
изузетан, гаражирано,
петора врата. 064/12363-65. (236091)
РЕНО кангу 1.5 ДЦИ,
2004, продужени пикап, одличан, 2.800 евра.
063/320-618. (236081)
ШКОДА фелиција, дизел, 1998. годиште, металик црвен, проблем
бош пумпа. 064/110-7071. (236120)
ПАСАТ 2.0 бензин,
2002. годиште, у одличном стању. 063/341880, 064/270-08-04.
(236108)
ТОУРАН, 2008, регистрован, аутоматик,
хитно. 063/222-198. (9)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, мењачи, остало. 064/856-60-65.
(236199)
ФИЈАТ пунто 1.1, 1997,
5 В, атестиран плин,
металик сив. 064/14255-93. (236199)

ЈУГО 55, ЕФИ, 2004. годиште, потпуно исправан, 93.000 км.
061/188-29-72.
(236196)
АУДИ А 3, 1997, 1.9,
турбо дизел, металик
сив, само 2.300.
063/744-28-66. (4702)
ЗАСТАВА 10, 2007, прва боја, први власник,
гаражиран, прешао
65.000, 2.800. 063/83623-83. (236167)
ОПЕЛ кадет лимузина
1990. годиште, 1.4 бензин, није регистрован,
280 евра, хитно.
062/856-64-94.
(2361949
ГОЛФ 2, 1985. годиште,
850 евра, мишелин гуме
195/65/15, бензинска
косилица. 066/804-4638. (236172)
МЕРЦЕДЕС А 170,
145.000 к вм, лонг шибер, уграђено дечје седиште, 2003. годиште.
063/106-51-73.
(236339)
ФИЈАТ мареа, лимузина, 1999, металик сива,
бензин-гас у одличном
стању, као нова, регистрован, 820 евра.
062/726-272. (236354)
ТОМОС аутоматик
1985. годиште, фабричко стање, трајно регистрован, 190 евра.
064/171-22-13. 236316)
РЕНО клио 1.6 – 16 в,
бензин, 2005. годиште,
у одличном стању.
063/844-55-97.
(236322)
ДАЧИЈА логан 2005,
1.6, клима, дуго регистрован, одличан, власник. 066/123-646.
(236293)
ФИЈАТ пунто 1.2, бензин, клима, 3 В, металик плав, одличан.
060/010-35-35.
(236293)
ФОРД фокус 1.8 дизел,
2003, 3 В, фул опрема,
увоз Немачка.
062/286-031.
(236293)

ОГЛАСИ

ПУНТО гранде 1.3 мултиџет, 2006, петора
врата, фул опрема, власник. 064/130-36-02.
(236283)
ПУТНО 1.2, 8 В, 2001,
децембар, петора врата, прешао 95.000 м2,
све од опреме. 064/13036-02. (236283)
КОРСА 1.0, 2004, троје
врата, клима, на име.
064/130-36-02.
(236283)
СИТРОЕН берлинго 1.4,
бензин, плин, теретни,
регистрован до 1. новембра 2017, цена
1.600 евра. 063/329340. (236280)
ГОЛФ 2, 1989. годиште,
1.3, бензин, плин, власник, 450 евра.
064/128-61-59.
(236260)
ПРОДАЈЕМ пасат Б 2 у
деловима, акумулаторе
66 ах, повољно.
062/186-66-43.
(236239)
РЕНО меган седан, 1.5
ДЦИ, 2005. годиште, изузетан. 064/283-39-39.
(236249)
ОПЕЛ вектра 1.6, бензинац, 1990. годиште,
хаварисан, на продају.
Тел. 064/438-54-15.
236256)
ЈУГО корал ин 55, 2008.
годиште, 80.000 км,
бензин-гас, други власник. 063/228-781.
(236447)
ВЕКТРА 2001, 1.8,
плин, караван, одличан,
1.450 евра. 062/172-5662. (236449)
ПЕЖО 307, 2.0 ХДИ,
2002. годиште, петора
врата, хитно, 2.400
евра. 063/256-191.
(236418)
ВОЛВО 460, 1.9 дизел,
1997. годиште, одличан,
хитно, 1.200 евра.
063/256-191. (236418)
ФИЈАТ пунто 1.2, увоз
из Немачке, цена 1.550
евра, гаранција.
064/668-85-53.
(236417)
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ШЕВРОЛЕТ спарк,
2008. годиште, 800 ццм,
власник, урађени сви
сервиси, 2.400 евра.
Није фиксно. 064/15361-34. (236427)
ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел, прва боја. 062/491240. (236450)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ стални откуп свих врста возила, акумулатора, катализатора, продаја делова, долазим на кућну
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (234977)
ОТКУП свих врста возила, алата и осталих секундарних сировина.
Долазим на адресу.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(234977)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(235877)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(236145)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.300 евра. 062/19336-05. (236440)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне и неисправне. 064/171-2213. (236316)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор беларус еуролукс, 2013.
063/874-70-77. (СМС)
ПРОДАЈЕМ тањирачу
36 дискова и сетвоспремач 3.20 м, могућа доградња за шири.063/874-70-77.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ сејалицу за
кукуруз „нода”, четвороредна, у добром стању и трактор белорус
82 кс, у добром стању.
Тел. 063/321-707.
(236060)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор мио стандард.
063/807-27-07, 366522. (236116)
ПРОДАЈЕМ прскалицу
морава, 440 л, исправна. 063/706-89-11.
(236121)
ПРОДАЈЕМ цистерну са
пумпом од 5.500 л. 632197. (236112)
НА ПРОДАЈУ култиватор 506. 063/862-22-02.
(236185)
ПРОДАЈЕМ пресу welger и трактор 539, 2007.
годиште, звати после 20
сати. 064/344-74-40.
(236329)
ПАЖЊА! На продају
шесторедна агрија сејалица са прохромским
сандуцима за ђубре у
екстра стању. 063/72822-14. (236426)
ПРОДАЈЕМ сејалицу,
ваљак, шпартач шест
реда, хедер за сунцокрет, први власник.
063/376-302. (236393)
ПРОДАЈЕМ култиватор
506, 300 евра. Тел.
063/788-08-21.
(236404)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/409-8342. (236214)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(236096)
СЕРВИС телевизора,
сет-топ боксова, монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463. (236149)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(235710)
КРУЊАЧ/ПРЕКРУПАЧ,
инвалидска колица,
спаваћа соба, кауч, витрина. 332-493,
063/835-61-48.
(236051)
ПРОДАЈЕМ сталнорађајуће малине и шкоду
фаворит из 1991, може
за делове. 061/462-7194. (236078)

ОЧУВАНА столарија,
храст – улазна врата, прозори, балконац, шалони,
бојлер. 063/728-76-05.
ПРОДАЈЕМ бунду од
нерца, величина 44.
064/267-72-17. (23633)
НОВ култиватор дизел,
нова храстова бурад,
кајсије саднице мађарске. 377-288. (236323)
БУКВА, цер, храст, багрем, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310. (236176)

ЗАМРЗИВАЧ 150 литара. 013/236-77-25.
(236089)

КАУЧ димензије, француског, два једнокрилна
врата, пуно дрво, дводелну судоперу.
062/424-128.
(236304)

БЕНЗИНСКИ мотор за
мешалицу томос, мало
коришћен, 200 евра
фиксно. 064/319-35-67.
(236101)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни делови од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (236327)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО, багрем, буква, храст, мерење на лицу места.
064/191-02-73.
(234253)
ПРОДАЈЕМ мушке лутке за бутике. 064/18345-55. (236461)
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.
(235974)

БИЦИКЛ мерида сити
бајк, 28 инча, ал. рам,
шимано опрема.
060/364-92-30. (23613)
БИОПТРОН цептер
лампа са постољем, мало коришћена. 060/36492-30. (236103)
ЛОВАЧКИ карабин застава 223 рем. са оптиком (bushnel), 150
евра. 064/127-20-93.
(236701)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину и сено. 632197. (236112)
ДЕЧЈА соба, гардеробни орман, креветац и
јоги, ново, 10.000.
063/690-269. (236111)
ГУАСАНЕ радијаторе,
кафански шанк, велику
прохромску полицу,
двоклипни компресор.
064/110-70-71.
(236120)

ПРОДАЈЕМ комплет
опрему за СТР, витрина, вага, каса, пулт, полице и 20 гајби лав и јелен. Полован шпорет и
веш-машину. 064/15495-65. (236283)
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче, гарнитуре, регале,
мост + регал, сто + столице, спаваћа соба,
комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, амерички
плакар, разно. 063/10778-66. (236295)
ЗАМРЗИВАЧ 210 литара, сандук, алфа пећ на
дрва, шиваћа машина
багат. 064/003-74-80.
(236225)
ПРОДАЈЕМ повољно
угао фотељу, сточић,
два сточића за ТВ, инвалидска колица, кухињски бојлер 5 л,
аспиратор за кухињу,
купићеш сигурно.
064/017-97-33.
(236179)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ машина
за мотање тоалет папира, за сечење ролни, за
заваривање кеса.
063/861-90-69, 361228. (236232)
ПРОДАЈЕМ полован кауч, две фотеље, каду
полиестерску, ве-це шољу са моно блоком.
061/248-06-06.
(236237)
ПРОДАЈЕМ преостала
дрва јасен и тополу.
060/510-31-91.
(236238)
ДЕТЕЛИНА балирана на
продају, повољно. Тел.
064/539-62-04.
(236256)

ПЛИНСКИ шпорет, боца, дечја оградица, креветац, јоги, повољно.
063/690-269. (236256)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку 1670 заставу (хамерлес), ловачки карабин 30-06, застава одлично. 064/198-29-52.
(236459

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбинацију, веш-машину, шпорет електрични. 013/346-790,
064/129-73-60.
(236455)
ПРЕОСТАЛА топола и
врба, половна цигла и
коцка. 064/503-31-35.
(236439)
ВЕШ-МАШИНА горење,
100 евра, две ТА пећи,
60 евра. 063/454-005.
(236437)
ПРОДАЈЕМ комплет намештај + дечја соба,
плаве боје, хитно, повољно. 064/348-01-41.
(236465

ПРОДАЈЕМ половни регал, кауч, сто, столице,
клуб сто, ормар, кревет.
064/159-68-37.
(236381)
ПРОДАЈЕМ каљеву пећ.
063/865-00-21.
(236384)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(236371)
ПРЕОСТАЛИ огрев, дрва, продајем салонит
плоче и бибер цреп.
063/711-77-54. (236373
ЕЛЕКТРИЧНИ трицикл
на продају у одличном
стању. 013/252-13-57,
Ереш. (236374)
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње, могућност клања, детелина. 060/037-11-96.
(236479)
ДЕЧЈА соба, регали, замрзивачи, кухиње, комоде, витрине, теписи,
компјутер сто, сто+столице, кревети. 064/15538-13. (236476)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ коришћену
металну ограду и цеви
различитих димензија.
Тел. 064/370-96-83.
(236076)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове и пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(236074)
КУПУЈЕМ полован намештај, половне боце и
све остало што продајете. 066/900-79-04.
(236056)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, шпорете,
замрзиваче, веш-машине, телевизоре.
064/484-13-76.
(236474)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, алуминијум,
бакар, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(236474)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, акумулаторе и остале метале.
060/510-31-91.
(236238)
КУПУЈЕМ кухињске клупе, столове, столице, ТА
пећи, перје. 063/10507-17. (236396)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе и остали отпад. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(263390)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ два плаца.
Улица Биоковска, стара
Миса. 063/346-811.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу без
улагања, усељива, у
Бан. Новом Селу.
063/874-70-77. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац на Караули, Ул. Рибарска,
укњижен. 069/355-1333. (235542)
КУЋА, 120 м2, легализована, гаража 50,11 ари
плаца, Тамишка 43, Јабука. 063/890-70-01.
ПРОДАЈЕМ стару кућу
са 30 ари плаца у Банатском Новом Селу.
063/863-80-15.
(236046)
БАШТА 17 ари (10 х
170) на Кудељарцу уз
„Техномаркет”.
013/402-782, 063/72972-86. (236067)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
шири центар Панчева,
29.000, могућ договор.
064/902-28-80.
(2360959)
ПЛАЦ грађевински, 4
ара, вода, струја, уз асфалтни пут. 063/80258-36. (236080)

ПРОДАЈЕМ балирану
детелину и сено екстра
квалитета. 060/444-5501. (236407)
ПРОДАЈЕМ прасад
женску, око 30 кг, могућност клања, достава.
063/314-454. (236412)
ПОЛОВАН намештај и
бела техника, имамо
све од игле до локомотиве. 061/317-07-67.
(236429)
УГАОНА гарнитура, трпезаријски сто са столицама, тросед мојца, писаћи столови. Тел.
063/861-82-66. (4702)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња
10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (4702)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, ТА пећ 3,5 кв,
веш-машина, телевизор
51 цм. Тел. 063/861-8266. (4702)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
обојене метале, вешмашине, замрзиваче и
остали метални отпад.
061/322-04-94.
(236474)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-2624. (236474)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне антиквитете. 013/233-3501, 064/265-82-98.
(236303)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, столове, остало
покућство. 062/148-4994. (236209)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
викендица 25 м2, помоћне просторије 64
м2, све легализовано, на
14 ари воћњака и баште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(236073)
ПЛАЦ 10 ари, Баваништански пут, струја, вода, продајем/мењам за
стан у Панчеву.
063/802-58-36.
(236080)
ЗЛАТИБОР, Водице, кућа 55 м2, на 3 ара плаца, продајем/мењам за
стан у Панчеву.
063/802-58-36.
(236080)
СТАРЧЕВО, два плаца
по 7 ари, угао. 065/34013-41. (236101)
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ПРОДАЈЕМ усељиву кућу у Банатском Новом
Селу. Звати на 310-697.
(236098)
ПРОДАЈЕМ плац, Кудељарски насип, 15 ари,
грађевинско земљиште.
069/326-10-71.
(236102)
ПЛАЦ, Старчево, Ослобођења 20; 30 ари,
струја, вода, ширина 40
м. 064/127-20-93.
(236107)
КУЋА у Омољици, 120
м2, 8,6 ари плац.
060/619-32-22.
(236117)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
незавршену кућу са
плацем 10 ари. Баваништански пут. 063/268575. (236150)
ПРОДАЈЕМ њиву 57,4
ара, иза „Алмекса”.
060/442-22-39.
(236137)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, улица Петра
Драпшина, комплетно
реновирана, 17 ари
плаца, укњижена, власник, 1/1. 064/370-7947. (236140)

ДЕВОЈАЧКИ бунар викендица 40 м2, подрум,
шупа, плац 28 ари,
струја, вода. 063/73452-25. (236245)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу са воћњаком, Војловица. Легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(236219)

БАШТА 28 ари, грађевинска зона, објекат,
воћњак, до пута, Јабучки пут. 064/448-68-78.
(236119)
ПРОДАЈЕМ 53 ара грађевинског земљишта,
Караула, Рибарска.
060/555-69-35.
(236135)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77.
(236211)
НА ПРОДАЈУ башта 6
ари, Новосељански пут,
између пута и пруге.
Тел. 063/865-80-77.
(236198)

ПРОДАЈЕМ плац, Новосељански пут, скретање
за Млекару, 13 ари.
064/508-60-40,
013/371-424. 236085)
КУЋА, Котеж 2, 220 м2,
3.5 ара, хитно, 90.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(236268)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4
ара, сређена, усељива,
36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (23626)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. „Гоца”,
063/899-77-00. (23626)
ПРОДАЈЕМ два грађевинска плаца, yutong
греде за плочу 100 м2.
069/213-97-37. (23626)
БАРАНДА, кућа 100 м2,
окућница 16,5 ари плаца, може замена за
плац у Панчеву.
013/322-049. (236231)
КАЧАРЕВО, кућа 160
м2, усељива, 26.500
евра. 064/271-74-67.
(236242)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Златибору, могућа замена стан-кућа. Тел.
064/158-63-76.
(236244)

ШИРИ центар, део куће
са гаражом, усељиво са
комплет стварима,
22.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (2)

КУЋА, Георги Димитрова 17-б, 120 м2, дворишни стан 40 м2, 2 ара,
51.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (236220)
СТАРА МИСА, кућа 300
м2, 6 ари, може замена,
66.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (236220)

ПРОДАЈЕМ плацеве,
грађевинска зона, улица 7. јули. 064/212-5252. (236281)
КУЋА, Крњача, Мали
рај, 90 м2, 10 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (236286)

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(236220)
САМОШ, кућа 80 м2, 10
ари, 8.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (23620)

КУЋА, нова Миса, две
етаже на два ара,
54.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(236288)
КУЋА, центар, Карађорђева, на већем плацу. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236288)
ПЛАЦ, Војловица, на 14
ари. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236288)
ЈАБУКА, приземна кућа.
064/412-95-88.
(236291)
ТЕСЛА, 170 м2, 4.6 ари,
57.000; Доњи град, 100
м2, 7 ари, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(236294)
НОВА МИСА, 124 м2, 5
ари, 30.000; Кудељарац, реновирана четворособна, 5,5 ари,
38.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(236294)
МАРГИТА, два комунално опремљена плаца
са солидним кућама,
договор. 063/720-55-66.
(236300)

БРЕСТОВАЦ, новија
трособна, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(236275)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (236275)
СТАРЧЕВО, лепа приземна трособна, 91 м2,
6.5 ари, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(236275)
МИСА, квалитетна, две
етаже + локал + радионица, двориште, 75.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (236275)

ШИРИ центар, две
стамбене јединице, Котеж – две стамбене јединице. „Весна 2”,
066/937-00-13. (23643)
СТАРА кућа, 117 м2, 5
ари, повољно, Горњи
град. 063/772-72-79.
(236406)
ЦЕНТАР, Гимназија,
приземни, део куће, погодно за пословни простор. 061/114-11-34.
(236364)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову, без посредника,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-71. (23637)

ПОВОЉНО, викендица
90 м2 са плацем 27 ари
у Трујином насељу код
Беле Цркве. 061/23302-52. (236180)
КУЋА, нова Миса, Горњичка, завршни радови,
9 х 12, 2.5 ара.
064/221-36-12. (23618)
ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут. 064/80872-51. (236348)
МИСА, новија сређена,
три етаже, 290 м2, 5.8
ари, 66.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(236341)
ПОВОЉНО, кућа са радионицом, каналом за
кола, шири центар.
062/196-53-04. (23632)

КАРАУЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(236287)
СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара плаца,
23.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(236287)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36. 236321)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
68 м2, на 10 ари,
41.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(236287)

ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-99-10.
(236276)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија, приземна, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (236275)

КУЋА, без посредника,
Новосељански пут, Панчево, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70.
(236377)
ВИКЕНДИЦУ у Песку
продајем, 80 ари, Златна ружа. Тел. 342-444,
069/260-88-00. (23637)
КУЋА 50 м2 на 9 ари
плаца, Пелистерска,
Новосељански пут.
065/410-97-34.
(236371)
КУЋА на новој Миси,
200 м2, цена фиксна,
65.000. 064/285-18-14.
(236386)
НА ПРОДАЈУ нова кућа
у Омољици. 062/540809. (236367)
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ШИРИ центар, гарсоњера, 23 м2, I, TA, тераса,
17.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (236193)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДЕО куће, 60 м2, посебан улаз, адаптирано,
11.000 евра. Козарачка.
Тел. 061/664-39-26.
(236465)
КУЋА 100 м2, 3 ара, Козарачка, 1/1, 19.000
евра, адаптирана.
061/664-39-26.
(236465)
ПРОДАЈЕМ плац на
Миси, 15 ари, повољно,
18.000 евра. 062/415377. (235920)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли, позвати после 16
сати. Тел. 064/280-2280. (236464)
ПРОДАЈАМ два ланца
земље, преки пут. Звати
после 20 сати. 064/67546-91. (236329)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ четворособан стан с погледом на
Тамиш. 013/344-576.
(СМС)
КОТЕЖ 1, продајем
једноипособан функционалан стан, ЦГ, власник. 064/133-54-18.
(216333)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, IV, 80 м2. Власник. 013/331-079.
(235055)
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)
МИСА, 56 м2, 19.500;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835. (235624)
НОВА МИСА, трособан
85 м2, ЦГ, замена за мањи стан. 064/134-06-30.
(235495)
ОДМАХ усељив стан, 78
м2, два мокра чвора,
Стрелиште, вреди погледати. 064/340-26-43.
(235388)
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ТЕСЛА, двособан, 61
м2, II, ЦГ, комплетно
сређен, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236193)
ПРОДАЈЕМ стан 66 м2 у
центру, зграда, хитно,
23.000 евра.
061/670-97-96.
(235972)

НОВ стан, хитно, у Таковској улици, 65 м2, и
гаражу. 063/701-19-77,
063/342-220. (235647)
ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
Стрелиште, II спрат, ЦГ.
Тел. 063/890-97-53.
(235698)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан 52 м2, на Котежу 2,
власник, вреди погледати. Тел. 062/445-614.
(236110)
ХИТНО продајем
апартман на Златибору,
дуплекс, 63 м2, 900
евра/м2, насеље Потоци. 063/222-198.
(236109)

ЈЕДНОСОБНИ, 31 м2,
центар, 16.000; Тесла,
19.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (236118)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000, једнособан,
21.500. (324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(236118)

КОТЕЖ, 49 м2, једноипособан, 28.000; двоипособан, 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(236118)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
70 м2, ЦГ, лифт, VI
спрат, легализован.
064/867-48-48.
(236115)
ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 53 м2, VII спрат,
21.000 евра. 063/86802-06. (236129)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
28 м2, у центру, без посредника. Тел. 060/03474-33. (236131)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан 55 м2, Стари
Тамиш, 14.500 евра.
060/067-73-33.
(236171)
ПОВОЉНО стан у Ражани, испод Дивчибара, може замена. Тел.
063/818-75-44. (23610)
СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, кабловска. Тел. 344254. (236186)
СТРОГИ центар, трособан стан, 82 м2, без улагања, 44.000 евра.
063/466-347. (2361849
ХИТНО, Котеж 2, 63 м2,
ЦГ, III, први део Котежа, 33.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (236167)
СОДАРА, 72 м2, ЦГ, I,
добра зграда, 40.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (23616)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ,
39.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236193)
КОТЕЖ 1, Војвођански
булевар 58 м2, III, ЦГ,
31.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236193)

ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ,
27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (236220)
ТЕСЛА, 79 м2, ТА,
48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (236220)
ТЕСЛА, 61 м2, ЦГ, IV,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (236220)
ТЕСЛА, 69 м2, ЦГ,
45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (236220)
ТЕСЛА, нов стан са
стварима, 45 м2, 41.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(236220)
КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(236220)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 19.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(236220)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(236220)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
комфоран, 61 м2,
28.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (235807)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, III,
ЦГ, 20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (23621)
СТРЕЛИШТЕ, центар;
трособан, 69 м2, ВП, новија градња, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(236215)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, дуплекс, 84
м2, тераса, укњижен,
усељив, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)
ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2, IV, ЕГ, новији, 26.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)
ЦЕНТАР, једнособан,
37 м2, I, TA, тераса,
24.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)
КОТЕЖ 2, почетак, двоипособан, V, лифт,
40.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 55 м2, II, сређен, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, 064/668-8915, Ул. Кнеза Михаила
Обреновића 39, Тесла.
(236220)
ДВОИПОСОБАН, 60 м2,
Тесла, сређен, V спрат,
лифт. 069/206-30-72.
(236264)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, 40
м2, Стрелиште, 23.000
евра, без посредника.
063/803-05-69.
(236267)

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура нуди
агенција „Гоца”,
063/899-77-00.
(236268)
ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, 39.000; 74 м2, трособан, 47.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (23626)
ЦЕНТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, двособан,
33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(236268)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан, 32.000; 70 м2, трособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(236268)
ЦЕНТАР, стан до улице,
50 м2, 19.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(236268)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
двособан, ЦГ, лифт,
22.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(236268)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан 30 м2 на Стрелишту. Тел. 061/626-2612, 068/524-52-99.
(236272)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара, 54 м2, ЦГ, V спрат,
усељив. Тел. 064/82417-13. (236261)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
четворособан стан, дуплекс, са грејањем на
гас, повољно. 061/41544-77. (236251)

ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, I, 35.000; дворишно,
37, реновирано, 22.000;
Содара, једнособан, ТА,
21.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(236230)
КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
25.000; Котеж 1, двособан, I, 31.000; Стрелиште, 10 ари, 70,
42.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(236230)

ШИРИ центар, гарсоњера, III, 28 м2, ЦГ,
20.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30. (2)
МАРГИТА, нов двоипособан, 55 м2, приземље,
гас, 36.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (236338)
ЦЕНТАР, Петра Драпшина, двособан, IV, ЦГ,
33.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(236338)

КОТЕЖ 1, једноипособан, V, лифт, 45 м2, ЦГ,
25.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35 м2, ЦГ, ВПР, III,
22.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(236338)
НАЈЛЕПШИ двособан,
Војвођански булевар,
53 м2, III, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(236341)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

УЛИЧНИ стан код Родића, 22 м2, 8.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(235904)
РОБНА КУЋА, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(235904)

ПРОДАЈЕМ или мењам
зграду 1.650 м2 на 10
ари плаца. 060/312-9000. (236344)
СТРОГИ центар, I
спрат, две терасе, идеално за ординацију,
канцеларију, 35.000
евра, двособан стан.
(470), „Дива”, 345-534,
064246-05-71. (236250)
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ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ТА, АЛУ столарија, две
терасе, плакари, кухиња, ново купатило, ЕГ,
одмах усељив. (470),
„Дива”, 345-534,
064246-05-71. (236250)

ДВОСОБАН, Котеж 1,
58 м2, I спрат, одмах
усељив, 34.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064246-05-71. (236250)

ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, 26.500, замена, одличан распоред. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (36250)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
ЦГ, ПВЦ столарија, нова кухиња, купатило,
плакари, одмах усељиво. (470), „Дива”, 345534, 064246-05-71.
(236250)
СТРЕЛИШТЕ, трособан
90 м2, I, 480 евра/м2,
ново, паркети. 064/05241-57. (236355)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
56 м2 + тераса, остава
+ подрум, VI спрат, ЦГ,
ал. столарија, комплетно сређен, укњижен,
32.500. 064/613-24-28.
(236343)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, ПВЦ, IV, ЦГ,
сређен 31.000. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (236358)
НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара, 49 м2, једноипособан, усељив, III, 35.000.
(338), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(236358)
НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара, трособни, 58 м2,
ВП, 42.000; 65 м2, III,
46.000, усељиви.
063/274-951. (236358)
КОТЕЖ 1, двособан, 48
м2, ВП, ЦГ, усељив,
27.000. (338), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (236358)
ТАМИШ капија,
двособaн, комфоран,
68 м2, IV, ЦГ, поглед на
реку, усељив, 58.000,
договор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (236358)

ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, II, TA, сређен, усељив, 27.000, договор. (338), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(236358)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, усељив,
40.000. (338), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (236358)
ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, I, ЦГ, усељив,
37.000, договор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(236358)
МИСА, једноипособан,
44 м2, ВП, ТА, 20.000,
договор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(236358)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
71 м2, I, 43.000, лифт,
ЦГ. 064/348-05-68.
(236307)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, празан.
062/424-128. (236304)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, ЦГ,
тераса, власник.,
063/822-87-67.
(236313)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 57 м2 + тераса, застакљена, Котеж 2, поткровље, 30.000 евра,
без посредника.
063/719-83-11. (23631)
ТЕСЛА, новији стан, ВП,
ЦГ, двоипособан, 50 м2,
гаража, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (236275)
ТАМИШ КАПИЈА, 63
м2, III спрат, нов стан.
063/329-340. (236280)
НОВА МИСА, гарсоњера, 12.000; једноипособан, 24.000, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (236288)
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СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОНУДА

ИЗДАВАЊЕ

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, двособан, II, ЕГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236288)
СОДАРА, двособан, 58
м2, ТА, једнособан, 45
м2, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (236288)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
једноипособан, двособан, без улагања. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (236288)
СОДАРА, трособан, I,
ЦГ, 38.000; троипособан, III, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
IV, 35.000; реновиран
двоипособан, I, 37.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)
СОДАРА, двособан, I,
27.000, војне, леп двоипособан, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 47.000; Тесла, мањи двоипособан, ВП,
ЦГ, 27.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)
САЛОНСКИ тип стана,
86 м2, 37.000; 104 м2,
50.000; 114 м2,
60.000.„Лајф”, 061/66291-48. (235947)
ЦЕНТАР, двоипособан,
50.000, 100 м2, I,
68.000, дворишни одличан, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)
МАРКА КРАЉЕВИЋА,
двособан, комплет реновиран, 48 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(236285)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА, III,
20.700. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(236285)
ЦЕНТАР, трособан, 90
м2, IV, ЦГ, 55.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (236)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру. 064/128-38-95.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан, строги центар,
етажно грејање, клима,
телефон, ненамештен.
064/280-60-53.
(235825)

ГАРСОЊЕРА, шири
центар, 25 м2, I, TA, тераса, 17.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(236285)
КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(236285)
ТЕСЛА, 29 м2 + тераса,
реновиран, IV, TA,
18.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(236285)
МАРГИТА, једнособан,
новоградња, 35 м2, III,
гас, 20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(236285)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двоипособан, 70 м2, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (23625)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први
спрат, 23.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(236285)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, 26.500; двособан, 63 м2, 31.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.(236285)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (236275)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 74 м2 + Т, ЦГ, II,
квалитетан, 39.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(236275)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
ЦГ, IV, сређен, 38.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(236275)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 51 м2 + тераса, ВП,
реновиран, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(236275)
НОВА МИСА, већи једнособан, новији стан,
34 м2, II спрат. 060/03420-04. (2356449)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
на продају. Тел.
065/251-03-55 или
013/251-03-54.
(236446)
ЦЕНТАР, стан 42 м2, I
спрат, заједно са локалом у приземљу 18 м2.
063/389-972. (236394)
КОТЕЖ 2, стан 80 м2,
повољно. Нижа спратност. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(263403)
ТЕСЛА, стан 70 м2, сређен, ЦГ, лифт, повољно.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(263403)
МАРГИТА, трособан
укњижен стан, 84 м2, III
спрат, гас. Стан се продаје повољно, са кухињом „горење”, плакарима и припадајућим таванским простором. Четири климе „самсунг”.
Купатила „Willeroy
bosh”. Гаража се купује
посебно. Цена 59.900
евра. 063/717-38-31.
(236409)
СТРЕЛИШТЕ, 46 м2, ПР,
ЦГ, 27.000, киндер
зграда. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(4702)
ХИТНО, центар Стрелишта, 58 м2, V, ЦГ,
32.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(4702)
МИСА, 38 м2, ПР, ЕГ,
26.000, новија градња,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(4702)
НОВ трособан стан, нова Миса, 64 + 8 м2, власник. 065/554-69-23.
(4702)
ГАРСОЊЕРА на продају, Котеж 2, полунамештена, власник.
063/314-676. (226388)
СТАН, Приморска 27,
III спрат, 19.000, ново.
Тел. 061/664-39-26.
(236465)

ТЕСЛА, 51 м2, двособан, нов, повољно, замена. 061/168-10-51.
(236471)
ДВОИПОСОБАН, Котеж
1, ЦГ, 35.000; Маргита,
нов, укњижен, 39.500.
063/744-28-66. (4702)
МАРГИТА, нов, фул,
53, 32.000; центар, I,
тераса, 31.000.
063/744-28-66. (4701)
САМАЧКИ, I, само
11.500; С. Милетића, II,
22, тераса, намештена.
063/744-28-66. (4702)
ТРОСОБАН, Тесла, ЦГ,
61, само 31.000; центар, II, ТА, 78 м2,
40.000; центар, једнособан, I, лукс, 34 м2,
28.000, одмах усељив.
063/744-28-66. (4702)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ВП, реновиран, 43,
28.000, фул; Маргита,
ВП, нов прелеп, 18.500.
063/744-28-66. (4702)

ТЕСЛА, двособан, II,
празан, 27.000; Тип
Станко, 46, сређен,
26.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (4702)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
15.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30.
(235495)
КУПУЈЕМ двособан
стан, кеш исплата.
063/449-090. (236268)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купује
више станова, војни
кредити. 345-534,
064/246-05-71.
(236250)
КУПУЈЕМО станове и
куће на свим локацијама. (679), „Трем 01”,
(235766)
КУПУЈЕМ једнособан,
Тесла, Котеж 1, нижа
спратност. 062/207-004.
(236288)
КУПУЈЕМО станове на
свим локација, брза исплата. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(236338)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома војске,
употреба кухиње и купатила, кабловска, интернет. 065/672-33-00.
(236064)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211. (236071)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у центру.
060/721-21-04. (2364)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу са употребом купатила, Котеж 1, самцу
или ученику. 064/09011-28. (236099)
СТАН двособан, мањи,
празан, потпуно реновиран, паркет, кућа посебан улаз, усељив од 1.
марта. Тел. 321-488.
(236103)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. 060/721-21-04.
(236114)
ДВОСОБАН, Стрелиште, ЦГ, намештен, екстра сређен. Тел.
063/516-518. (236104)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Стрелишту. 063/175-45-44.
(236165)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у центру, 65 м2.
069/182-44-01. (23613)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, ЦГ, I
спрат, Содара. 060/05102-44. (236162)
ИЗДАЈЕМ стан у Тополи, 60 м2. 069/663-773.
(236157)
ИЗДАЈЕМ на Миси мањи намештен стан са
грејањем, самцу. Тел.
063/154-94-11,
063/171-96-16. (23614)

ИЗДАЈЕМ полунамештен дворишни стан
код Стоматолошког, 50
евра. 064/577-34-90.
(236310)
ДВОСОБАН стан код
главне аутобуске станице, В. Р. Путника 31/V,
Панчево. 063/771-6182. (236325)
ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена једноипособна стана, грејање,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(236311)
ИЗДАЈЕМ нов дворишни намештен стан,
гарсоњера. 064/130-3602. (236283)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ЦГ, намештен,
ново. 064/243-81-10,
063/804-15-60.
(236290)
КУЋА, шири центар,
код Хотела „Тамиш”, за
пословну активност.
062/347-667. (236262)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Миси. Тел. 061/132-54-21.
(236265)
ПОВОЉНО издајем намештену гарсоњеру.
063/810-92-39.
(236266)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(236271)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен,
посебан сат, улаз, кућа.
Карађорђева. 064/99413-16. (236226)
ЈЕДНОСОБАН на Тесли,
ЦГ, за издавање.
063/320-637. (236241)
СОБУ издајем самцу у
центру града, могуће
кување. 062/377-345,
065/416-49-78.
(236218)
ИЗДАЈЕМ дворишни
празан стан, В. Жестића
31. Тел. 064/565-41-96.
(236233)
СТАН полунамештен,
већи, за издавање, нова
Миса. 064/220-17-25.
(236198)
ПОТРЕБАН намештен
стан у центру до 40 м2,
без грејања, са интернетом и кабловском.
063/210-946. (236172)
ЈЕДНОИПОСОБАН намештен стан, центар,
пети спрат, ЦГ, телефон, клима. 064/14056-24. (236172)
ДАЈЕМ кућу за становање на Новосељанском
путу. Услов је помоћ на
салашу. 064/117-45-81.
(236183)
МАЊИ двособан 42 м2,
Котеж 2, звати после 15
сати. 064/932-60-79.
ИЗДАЈЕМ стан, Моше
Пијаде 74, Панчево, 50
евра. 061/222-39-98.
(236462)
ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на новој
Миси. Тел. 062/693348. (236466)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (23645)
СТАН 100 м2, цела етажа, одвојена струја, вода, интернет, кабловска, нова Миса.
060/037-19-22.
(236441)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 2.
Тел. 063/189-75-62.
(236431)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан у кући, грејање ТА. Максима Горког
94. 061/520-26-10.
(236411)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у кући на
Тесли, код „Авива”, 80
евра. 064/595-98-01.
(236425)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. 063/784-23-26.
(236402)
ИЗДАЈЕМ комфорну
двособну кућу, без намештаја, на старој Миси. 061/321-70-83,
064/359-54-42.
(236369)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, намештена, одмах усељива, обавезан
депозит. 063/617-421.
(4702)
ДВОСОБАН ненамештен стан, Тесла, ЦГ,
клима, кабловска, 100
евра + депозит.
063/777-66-11.
(236346)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
преко пута пијаце.
064/163-56-08.
(236439)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Стевана Шупљикца, комплетно реновиран.
064/370-79-47.
(236023)

ИЗДАЈЕМ локал од 40
м2 у центру, повољно.
064/850-70-69.
(235492)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал у центру, Браће
Јовановић 45.
015/355-351,
063/560-380.
(235874)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ, З.
Јовина 2.
Тел. 060/562-62-96.
(235784)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту. 064/959-9883. (235708)
ИЗДАЈЕМ локал 16 м2,
Р. Путника 17, телефон,
клима, паркинг, мокри
чвор. 064/448-68-15.
(235650)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал са кућом, Новосељански пут бр. 113,
Панчево. 063/838-3397. (235655)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 14 м2, Тржни центар код Суда, 13.000
евра. 069/663-773.
(236157)
ИЗДАЈЕМ локал 40 + 10
м2, Синђелићева 35.
064/217-48-56.
(236138)
ЛОКАЛ 25 м2, у Његошевој, за издавање.
063/755-81-09.
(236079)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60.
(236127)
ЛОКАЛ за издавање,
насеље Тесла, добра локација. 065/205-92-33.
(236642)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза пијаце, близина
три школе. 060/351-0356. (236447)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 96 м2, повољно.
064/329-48-40.
(236387)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру, телефон, ролорешетке, 100 евра.
063/622-209. (236382)
80 КВМ, Макси, Дом
омладине, издајем или
продајем. 061/114-1134. (236364)
ИЗДАЈЕМ локал 72 м2 ,
Војводе Радомира Путника 29. 063/278-250.
(236416)
ИЗДАЈЕ се локал 110
м2, магацин 100 м2, и
канцеларијски простор.
АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (236416)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2, у
пролазу и канцеларију
25 м2, Војводе Путника
29. 063/278-250. (236)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице 23 м2,
погодно за агенцију,
адвоката. 352-105.
(236356)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, 45 м2, има употребну дозволу. Исидоре Секулић 5. 063/77161-82. (2363259)
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ХАЛА, зидана на 5 ари,
Јабучки пут. 069/21397-37. (236629)
КИОСК на аутобуској
код Хотела „Тамиш”
хитно продајем/мењам.
060/086-42-15.
(2362349
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар, Војводе Радомира Путника 21.
063/891-05-58.
(236207)
ПРОДАЈЕМ локал у Банатском Брестовцу.
063/367-750, 066/345023. (236203)
ЛОКАЛ издајем, шпиц
код Аутобуске станице
и пијаце, Улица Ослобођења. 063/372-124.
236195)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом центру. 064/267-7217. (236337)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 29 м2. 060/312-9000. (236344)
ПРОДАЈЕМ пословни
или магацински простор, 450 м2. 060/31290-00. (236344)
ЛОКАЛ 30 м2, два улична излога, строги центар, издајем. 066/344033. (234675)
ИЗДАЈЕМ локал, одмах
усељив, паркинг. Продаје се цигла, велики
формат. 064/283-48-35.
(236437)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН кувар/ица
са искуством. „Кафана
са разлогом”. 064/06050-50. (СМС)
ФИРМИ „DARMIL” потребан радник са искуством за рад на индустријским машинама.
Дарко. 063/218-795.
(235963)
„ХАЛО ЛЕСКОВАЦ”,
потребне раднице за
рад на роштиљу, локал
у центру. 063/834-8810. (234741)
ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским машинама за шивење у шивари.
061/721-54-11.
(236054)
ПОТРЕБНА женска особа ради чувања детета.
Тел. 062/870-73-52.
(236075)
АУТО ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни аутомеханичари са искуством.
063/372-231.
(236087)
ПОТРЕБНА радница за
кување кафе на „бувљаку”. 064/973-60-66.
(236438)
АУТОПЕРИОНИЦИ „Дача” потребан радник:
искуство обавезно, могућност солидне зараде.
Тел. 063/508-090.
(236333)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у објекту за смештај. Обавезно познавање енглеског.
060/043-52-98.
(236344)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући. 064/96060-99. (236357)

ВЕТЕРИНАРСКОЈ апотеци „Pet shop Barbus”
потребна млађа радница. CV и пријаве слати
на
dinapetoffice@gmail.com
(236309)
ПОТРЕБНА радница са
искуством. Kaffe „Picasso”. 065/504-91-07,
065/504-91-09.
(236289)
АУТОПЕРИОНИЦИ потребни радници са искуством. 061/808-68-25.
(236222)
ПОТРЕБАН столар, мајстори за плочасто и
мајстори за масив. Панчево. 060/600-14-52.
(236188)
ПОТРЕБАН тапетар за
тапацирање намештаја
Панчево. 060/600-1452. (236188)
ПОТРЕБАН мајстор за
израду и монтажу ПВЦ
столарије. „Самиго инвест”, 013/312-729,
063/389-972. (236394)
ПОТРЕБНИ радници за
роштиљ и припрему –
искуство шиш ћевап.
064/960-44-21.
(236389)
ПОТРЕБАН пекар за
рад у пекари. 062/404144. (236380)
ПОТРЕБНА жена за чување баке, звати у петак до 11 сати и суботу
после 17 сати. 065/37753-77. (236363)
ПОТРЕБНИ помоћни
кувари и кувар ресторану „Маринера”.
069/822-48-23,
069/822-48-24.
(236477)
ПОТРЕБНА куварица и
помоћна радница у ресторану „Стара воденица”. 063/892-00-07.
(236480)
ПОТРЕБНА чистачица
за локал на Котежу 2.
063/301-219. (236456)
ПОТРЕБНА радница у
слот клубу „Кентаки”.
064/989-88-89.
(236460)
ШТАМПАРИЈИ потребан радник, услов познавање графичких
програма, пожељна Б
категорија, непушач.
060/455-65-66.
(236468)
ПОТРЕБАН радник вулканизер Yu-niki.
062/309-370. (236469)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВЛАГА! Решите се влаге
заувек! Машинско сечење зидова, постављање
изолације, 22 године
успешног рада. Тел.
062/427-614. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(235033)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор
са искуством.
062/801-97-58.
(234747)
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ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (234603)
ГИПС, кануф, ригипс,
ласерско нивелисање,
облагање плафона, поткровља, зидова, кнуфов
сертификат, брзо и квалитетно. 069/222-26-03.
(236039)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, кречење,
зидање, фасаде, повољно. 063/865-80-49.
(235667)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (236053)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам. 063/882-25-09.
(236068)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професорка. Центар. 013/353569, 061/603-94-94,
066/405-336. (236324)
ЧАСОВИ енглеског језика и преводи. Припрема за пријемни. Професор. Тел. 064/190-1417. (236306)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(236277)
ПОПРАВКА кровова,
кречење и остали радови. 064/866-25-76,
013/361-601. (236279)
МАСТЕР дипломирани
дефектолог, ради са децом. Искуство у пружању помоћи и разних врста третмана у области
учења говора, графомоторике, пажње. Тел.
066/519-17-83.
(236282)
ПСИХОТЕРАПЕУТ, вишегодишње искуство,
повољно. 063/354-262.
(236292)

ПОМОЋ старим лицима
у кући. 069/331-14-75.
(236298)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах. 377-930,
064/586-85-39.
(236259)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израда инсталација,
ТА индикатори, бојлери, купатила. Тел.
062/271-661, 061/13285-43. (236263)
НЕМАЧКИ, припреме
А1, Б1, по Gete институту. 069/113-00-73.
(236271)
СРПСКИ, припреме за
пријемни, контролне.
Сваки пети час бесплатан. 063/175-45-08.
(236235)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, поправке, одгушење канализације
одмах.
063/269-173. (6240)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (236246)
КУЋНИ мајстор, вршимо све ситне кућне поправке.
Тел. 069/120-81-77.
(236221)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(236206)
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(236210)
СТРУЧНО орезивање
воћака. 060/431-52-70.
(236168)
ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором.
Дуле. 064/163-58-85.
(236189)
НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима. Преводи.
Припреме за полагање
свих нивоа. 352-892,
061/656-04-04.
(236192)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18,
601-892. (236159)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64.
(236153)
ПЕДИКИР: урасли нокти, курје очи, масажа,
терапеутска, релакс,
парцијална.
061/308-95-86.
(2361549
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
226146)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(236141)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова,
разне фасаде. 013/664491, 063/162-53-89.
ТВ и сателитске антене,
монтажа и дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(236142)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте, припрема
пријемних, контролних.
064/462-37-64.
(236125)
МЕЊАМ пелене старим
и болесним лицима у
поподневним сатима.
063/234-857, 377-321.
(236130)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам, гуртне.
064/181-25-00.
(236082)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све.
061/321-77-93.
(236474)
РАДИМО све физикалије, повољно, утовар,
истовар, чишћење, ископе, бетонирање.
066/232-316. (236458)

КУЋНЕ посете, прегледи, терапија, консултације. Тел. 063/382-224.
(236448)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, чисто, педантно и повољно.
061/288-20-19.
(236443)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (236350)

ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила,
тепиха, душека. Наташа. 361-474, 060/36147-41, 066/361-474.
(236134)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(236350)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. Центар. 343-370. (236093)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња нове инсталације,
машинска одгушења санитарија. 062/382-394.
(236355)
НЕГА старих и болесних (давање терапија,
замене катетера, превијања...). Медицинске сестре са искуством.
060/067-61-05. (23634)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде
око прозора, комплетне
адаптације.
063/893-39-94.
(236094)

ПАРКЕТАР, постављање, хобловање, лакирање паркета, бродског
пода. 060/476-81-55.
(236335)

ВРШИМО све врсте физикалија, утовар/истовар, селидбе, чишћење,
копање, кошење, сечење-цепање дрва и сви
слични послови. Превоз
комбијем. Дејан.
061/626-14-50.
(236392)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан.
Позовите, 064/235-0815. (236413)
ВАЂЕЊЕ пањева, крчење, кошење, обарање
дрвећа, фрезирање баште. 064/196-17-32.
(236430)
НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица. Тел.
064/651-17-13. 236395)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/34179-60. (236376)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (236375)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31, 013/
342-338. (СМС)
КОМБИ превоз робе и
ствари, тура у Панчеву
1000 динара, 063/315381. (СМС)
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GP „Finnet-inženjering” d.o.o. Pančevo

RASPISUJE OGLAS
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (235603)
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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(236295)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (236295)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(236295)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(236295)

za prijem radnika u radni odnos:
Rukovaoc građevinskih mašina
na poslovima iskopa većih dubina - 3 izvršioca
- Sertifikal o položenom ispitu za rukovaoca
- Minimum 5 godina radnog iskustva na polovima
rukovaoca
Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs
Kontakt tel: 064/82-83-604

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(236295)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (236295)

ШЉУНАК, песак, сејанац, разбијање бетона,
рушење објеката, одвоз
шута. 063/246-368.
(235672)
ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
(234899)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље,
цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(235917)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(235753)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар. 063/246-368.
(235672)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу: ролетна, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-челична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији
са највећом гаранцијом, проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (236445)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: сејанац, песак, шљунак, тучаник,
одвозим шут. 064/35469-94. (236433)
ЗИДАМО, малтеришемо фасаде, зидамо куће
од темеља до крова.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(236405)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, бојлере, шпорете поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (236428)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (236347)

marketing@pancevac-online.rs

ОГЛАС
Ливници „Livex” у Панчеву потребни
БРУСАЧИ - ПОМОЋНИ РАДНИЦИ У ЗАВРШНОЈ
ОБРАДИ - 2 извршиоца
Услови:
1. Искусто на истим или сличним пословима обавезно
2. Возачка дозвола Б категорије - пожељно
3. До 45 година старости
Нудимо:
1. Могућност сталног запослења
2. Одличне услове рада
Телефон за контакт Фиx. 013/370-575; Моб. 064/64177-68; Моб. 064/641-77-67.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/156-02-07.
(236351)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(236287)
БРАВАРСКО-ЛИМАРСКА радионица израђуије хале, кровне конструкције са покривањем, коване капије,
ограде, тенде, итд., грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (23633)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(236236)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. (236254)

ВРХУНСКО прање тепиха. 061/808-68-25.
(236222)
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.
(236200)
КРОВОВИ, поправке,
мењање црепа, летви,
старог црепа и поставке
новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима
екстра попуст. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(236200)
СЕРВИС телевизора, ТВ
антена, разних електроуређаја, електричар,
аутоелектричар, поправка ауто-кључева.
063/800-01-96.
(236106)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. (234819)
ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање. Панчево,
Радничка 1-а. 063/240591. (236166)
ИСПРАВЉАМ алу-фелне. Панчево, Радничка
1-а. 063/240-591.
(236166)

Последњи поздрав никада непрежаљеној супрузи и
мајци

Последњи поздрав драгој колегиници

„ЦИЉ” д. о. о.

Расписује конкурс за пријем у радни однос
1. Књиговођа-администратор – 1 извршилац, до повратка раднице са породиљског
– најмање ССС – економског смера
– најмање пет година радног искуства
2. Столар – 1 извршилац
– са радним искуством
3. Физички радник
Контакт телефон: 013/323-963, 063/245-224
Контакт особа: Милан Дамњановић
Адреса: Новосељански пут 17

ОРГАНИЗАЦИЈА свих
врста прослава до 120
места. „Стара воденица”, 063/892-00-07.
(236480)
РАЗНО

ФЕРИЈАЛНИ савез оргнаизује прославу 8.
марта (Дан жена). Браће Јовановић 73, Ресторан „Александар”. 319248, од 18 до 20 сати.
(236298)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту
АТП-а на име Дивна
Остојин. (236045)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203.
(236156)
ОГЛАШАВАМ неважећим овлашћење за
управљање пловила уз
помоћ радара (ПА
00008), на име Горан
Најдановић.
(236301)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство V-2,
ОШ „Јован Јовановић
Змај” Панчево, на име
Марко Јовановић из
Панчева.
(236061)

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

ЈЕЛИ ВИДАНОВИЋ
23. IV 1973 – 24. II 2017.
од супруга ДРАГАНА и синова СИНИШЕ и МИХАИЛА
(61/236234)

у складу с горенаведеним правилима, као и
са Законом о оглашавању или са
уређивачком политиком „Панчевца”,

Последњи поздрав вољеној сестри

може бити стопиран без права клијента

ЈЕЛИ ВИДАНОВИЋ

на надокнаду трошкова.

ЈЕЛИ ВИДАНОВИЋ
Колектив ПУ „Дечја Радост” Панчево
(82/ф-255)

23. IV 1973 – 24. II 2017.
од њене БРАНЕ
(62/236234)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав нашој

телефон: 013/301-150

Последњи поздрав

ЈЕЛИ
МИЛАН ДЕКИЋ

МИЛАН ДЕКИЋ

Твој ведри дух живеће
међу нама.

ОЛГИ ГАШИЋ

Последњи поздрав драгом брату од сестре
МИРЕ с породицом

Последњи поздрав драгом ујаку од ВЛАДЕ, НАТАШЕ
и ФИЛИПА

(2/236044)

(3/236044)

1930–2017.
oд супруга ШПИРЕ и синова ИЛИЈЕ и ЂУРЕ
с породицама

Колектив вртића
„Петар Пан”

(53/236205)

(95236385)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 3. март 2017.

26. фебруара престало је да куца племенито срце нашег вољеног

Последњи поздрав пријатељу
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Последњи поздрав

НАЂ СТЕВАНУ
НАЂ СТЕВАНУ
Породица ВУЈАНОВИЋ

Породица ЈОВИЧИН

(87/236340)

(31/236148)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

Последњи поздрав нашој драгој

НАЂ СТЕВАНА
Заувек неутешни: супруга АНА, ћерка ВИОЛЕТА, син ДЕЈАН,
снаја СУЗАНА, унуци САНДРА, АЛЕН и ДЕЈАНА, зет НИКОЛА,
праунуци СТЕФАН и ЛУКА, родбина и пријатељи

НАЂ СТЕВАНУ
од станара у Ослобођења 35

(11/236072)

(88/236432)

МИЛКИ ЂУРАСОВИЋ
11. X 1936 – 25. II 2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав мом вољеном супругу

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

Твоји: ЗОРАН, СНЕЖА, СРЂАН, ДАНИЈЕЛА,
МИЛИЦА, ДОРОТЕЈА и ДИМИТРА
(8/236070)

ДРАГАН ЊЕЖИЋ

НАЂ СТЕВАНУ
НАЂ СТЕВАНУ

СТЕВИ

РАДА, ЗОРАН и БОШКО
АРДАЛИЋ

Твоја АНИЦА
(12/236073

(13/236072)

од пријатеља ВЕЛИЧКА
и прија ЉИЉАНЕ
(34/236155)

Последњи поздрав

ИЗЈАВА

(102/236418)

Драгом комшији

МИЛКА
ЂУРАСОВИЋ

ЗАХВАЛНОСТИ

Од срца се захваљујемо
на несебичној стручној,

ДРАГАНУ ЊЕЖИЋУ

а пре свега људској по-

НАЂ СТЕВАНУ

ЈАБЛАНКА и БРАЦА с децом

моћи, нашој драгој мед.

(112/ф-257)

сестри Богданки Вуксановић Цеци.
Последњи поздрав драгој

од кумова БАНЕТА,
ДРАГАНЕ, НИКОЛЕ
и ВЛАДИМИРА

Породица НАЂ

(41/236173)

(43/236178)

Последњи поздрав баки

Драги брате, анђели нека те чувају.
МАША, ОЛИВЕР
и АНЂЕЛА

Последњи поздрав куму

ДРАГАН
ЊЕЖИЋ
15. V 1959 – 28. II 2017.

Са огромном тугом се
опраштамо од наше вољене маме, таште, бабе
и прабабе Милке!
Никада те нећемо заборавити.
Твоја ћерка ЉИЉА
с породицом

(9/236070)

Последњи поздрав

ДРАГАН ЊЕЖИЋ
Живећеш у нашим срцима.
МИЛАН и НАДА

ДРАГАНУ
ЊЕЖИЋУ

(101/236418)

1934–2017.

МИЛИСАВ
БОТИЋ

Твоја унука ДАНИЈЕЛА

(103/236434)

МИЉАНИ
СУХИ

и

Било је задовољство
имати те као баку.

(10/236070)

Никада те нећемо заборавити.
Твоји: ИВАН,
АЛЕКСАНДРА
и ДРАГИЦА

Отишли су заједно мој брат и моја сестра

МИЉАНА
СУХИ

МИЛКИ
ЂУРАСОВИЋ

Твоји: МИКА, САНДРА,
МИЋА, ИВАНА и САША

од МИРЈАНЕ, БОЈАНЕ
и НЕМАЊЕ

(16/236079)

(110/236456)

рођ. Ботић
Последњи поздрав драгој тетки

Последњи поздрав од брата СЛОБОДАНА
БОТИЋА с породицом
(50/236198)

ДРАГАН
ЊЕЖИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји НАКОМЧИЋИ:
СЛАВКО, ДРАГАН,
МИЛКА, ЛЕПА
и НИКОЛА
(109/236434)

ДРАГАН
Драги брате, почивај у
миру.
Сестра СТАНКА, зет
ВЛАДА и сестричина
БИЉАНА

МИЛКИ
ЂУРАСОВИЋ
Драга другарице јако си
ме изненадила својим
брзим одласком. Хвала
ти за лепо дружење,
оставила си много успомена по којима ћемо те
заувек памтити.
ЈЕЛЕНА, САНДИ
и САЊА
(36/236160)

(100/236417)

Последњи поздрав вољеној тетки

Последњи поздрав нашем

ДРАГАН
ЊЕЖИЋ

ДЕЈКИ
од Клуба „Тесла”: МИЋЕ, БИЉЕ, ОЉЕ, СРЛЕТА,
ОМЕРА, МИЛЕТА, АЛАМУЊЕ, ЗЕЦА, ГРОБАРА,
ДЕЈЕ, ЧИКА ЗОКИЈА, МУРГУЉА, МИЛАДИНА,
ЛАКИЈА и ЂИКИЈА
(44/236181)

Поштованој мајци

СТОЈАНКИ
МАРКОВИЋ

Пријатељу, нашег редовног јављања није било, а ти оде...
Недостајеш много.
МИЛОК, ЗВЕЗДАНА
и МАРКО

Чуваћемо успомену на
тебе.
Братаница ЈУЛИЈАНА
с децом СОФИЈОМ,
ЈАНОМ и МИЛОШЕМ

(119/236482)

(56/236214)

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

СТОЈАНКИ МАРКОВИЋ

СТОЈАНКИ
МАРКОВИЋ
Хвала ти за твоју доброту.
Братаница МИРЈАНА
КОКАНОВИЋ
с породицом
(55/236113)

Хвала ти мајко на свему. Никада те нећемо заборавити.
Твоје: ВЕСНА и ОЉА с породицама
(54/236212)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 3. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

24. фебруара, у 80. години, престало је да куца срце племените и до-

Обавештавамо пријатеље и родбину да је
24. фебруара 2017. преминуо наш драги

Поштованом

бре мајке

ЛУКИ
ПОПОВИЋУ

ЛУКА ПОПОВИЋ
1942–2017.
Заувек ћемо те памтити по твојој доброти.
Био си добар супруг, отац, дека и пријатељ.

Драгом пријатељу
последњи поздрав од
пријатеља РУЖЕ
и ЈОВЕ
(40/2361709

Ожалошћени: супруга СЛАВКА,
син ДРАГАН, ћерке НАТАША
и РУЖИЦА, унуци УРОШ, МАРКО,
ТИЈАНА, ВЕЉКО, АЛЕКСА и ВУК, снајка
ЈЕЛЕНА и зетови МИЋА и РАША
(39/236169)

КРУНЕ СПАСИЋ
1937–2017.

28. фебруара, у 8.05, престало је да куца
срце вољене мајке, ћерке и сестре

ЈЕЛЕНА
АПОСТОЛОВСКИ
1984–2017.

Увек ћеш бити у нашим срцима и део нас. Нека те чувају анђели.

С болом у срцу
ожалошћена баба
НЕША
(104/236419)

Твоји најмилији

ЈЕЛЕНЕ АПОСТОЛОВСКИ
1984–2017.

(94/236384)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав

Ожалошћени: синови МАРКО
и ЈАНКО, мајка МИЛИЦА, отац БРАНКО
и брат НЕБОЈША

Последњи поздрав

(107/236421)

ЈЕЦА
1984–2017.

Последњи поздрав драгој мајци и баки

КРУНИ
24. II 2017.

и

С болом у срцу,
ожалошћени ујак ДУЛЕ

КЕКИ
17. II 2017.

Имала си срце болесно, али је било највеће на
овом свету.
Биле сте једно за друго и почивајте у миру заједно.
Комшиница ВИДА с породицом
(83/236630)

(105/236419)

МИОДРАГУ СУБОТИНУ
2. X 1932 – 22. II 2017.

Бићеш увек у нашим мислима.

Супруга ГИНА, ћерка ОЉА с породицом,
унуци НЕБОЈША, БРАНКО и ОБРАД
с породицом, унука ВАЊА са ДРАГАНОМ

Последње збогом нашој

(71236296)

ГИЗЕЛИ ЂОРЂЕВИЋ
рођ. 24. VIII 1938.

ЈЕЦА
преминулој 27. фебруара 2017, у 79. години.

1984–2017.

Путуј са нашом љубављу!
Ћерка ЂЕНЂИ, унуци ТАТЈАНА и БОРИС
и зет ИГОР

КРУНИ СПАСИЋ

(69/236274)

ГИЗЕЛА ЂОРЂЕВИЋ
ДРАГАН, ЈОКА, МИЛОШ и МАРКО
(115/236477)

С болом у срцу
ожалошћени:
НЕМАЊА, МИЛОШ,
МАРИНА
и РАДА
(106/236419)

Саучествујем у болу породице за изгубљеном

1938–2017.
Увек ћеш живети у нашим срцима.
Снаја АНКА и унук НИКОЛА
(86/236324)

МАТЕО
Последњи поздрав драгој

ВУКОВИЋ

Последњи поздрав драгој куми

1963–2017.

КРУНИ СПАСИЋ

Последњи поздрав од

КРУНИ СПАСИЋ

колега из Ватрогасне
од СРБЕ, МАРИНЕ и ЛОЛЕ

од породице КРСТИЋ

(89/236353)

(120/236353)

јединице
(98/236414)

СНЕЖАНА ЕЛ
БАНА
1961–2017.
Сејо моја, нека те анђели чувају.
Туга за тобом је неизмерна, почивај у миру.
Последњи поздрав од
сестре и зета ОЛГЕ и
ДУШАНА ШАРЦА,
сестричина МАРИЈАНЕ
и ИВАНЕ
(93/236379)

ГИЗЕЛОМ
ЂОРЂЕВИЋ
С поштовањем
МИРОСЛАВ АЋА
(48/236191)

Петак, 3. март 2017.

Последњи поздрав нашем драгом оцу и
деди

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем драгом оцу, деди и прадеди

25

Тужна срца јављамо да је 22. фебруара преминуо наш

Последњи поздрав

СОКРАТ
ИВАНОВСКИ
АНКИЦИ
ЂОРЂЕВИЋ
Сахрана је обављена 25. фебруара на Православном гробљу у Панчеву.

БОЖИДАРУ ПАВЛОВИЋУ

Ожалошћени: унука СОФИЈА, син ЛАЗАР
и снаја ЉИЉАНА

БОЖИДАРУ ПАВЛОВИЋУ

1935–2017.

1935–2017.

(52/236204)

22. II 1969 – 24. II 2017.
Супруг СТОЈАН, ћерке
САНДРА
и АЛЕКСАНДРА, син
АЛЕКСАНДАР
и свекрва МИЛИНКА
118/236481)

С љубављу и поносом ћемо чувати успомену на тебе.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Драги наш пријатељу

Син ЗОРАН с породицом

Син ВЛАДИМИР с породицом

(84/236331)

(85/236331)

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав

Наша драга и вољена

ТАВИ
Хвала ти за све што си
учинио за нас.
Почивај у миру.

БОЈАНИ ЛАТИФИЋ
(111/236463)

22. II 1969 – 24. II 2017.

АНИ

ДУДА и САВА ГЛИШИЋ

од пријатеља ДУШКА
и ДУШАНКЕ
с породицом

Последњи поздрав
вољеној мајци од ћерке
САНДРЕ, зета
ЈУГОСЛАВА, унучића
ФИЛИПА и ВУКА

(60/236228)

(117/236481)

(116/236481)

Породици искрено саучешће.
Породица БАСАРИЋ

АНКИЦА
ЂОРЂЕВИЋ

БОЈАНА ЛАТИФИЋ
рођ. Костић

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

1938–2017.

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

преминула је 27. фебруара 2017.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће
се 4. марта 2017, на Старом православном
гробљу, у 11 сати, одржати годишњи помен нашем драгом оцу

Заувек ћемо је чувати у срцима.
Њени најмилији

9. марта 2017. навршава се дванаест година туге, бола и празнине
откако није с нама наш драги

(76/236314)

Драгој

МИЛОШУ ИВОШЕВИЋУ

БОЈАНИ
последњи поздрав.
ЗОРИЦА с породицама ПЕТРОВИЋ и ЈОВАНОВИЋ
(99/236415)

Последњи поздрав драгој прији

Време не брише сећање на тебе и свака
помисао на твој лик буди бол и сету у мом
срцу. Још увек ми недостајеш. Заувек ћу
те волети и гајити сећање на све што си
учинио за мене.

РАДОВАН РАДЕ КОЈИЋ

Ћерка МАЈА с породицом
(108/236432)

Остао је незаборав и дивне успомене! Недостајеш!
Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,
сестра МИРА и остала родбина

Двогодишњи помен

(90/236360)

СЕЋАЊЕ

ПАНЧЕВАЦ

БОЈАНИ ЛАТИФИЋ
Породица БУЛАТОВИЋ
(77/236315)

телефон:

др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ

013/301-150

рођ. Ижак
27. VII 1927 – 6. III 2015.
Сви ми имамо некога ко нам недостаје, без кога нам
је тешко и кога ништа и нико не може да замени.
Супруг ДУШАН, ћерке ЈОВАНКА, МАЈА
и ВАЛЕРИЈА, унучад ДАМЈАН и ЛИДИЈА, зетови, остала родбина, кумови и пријатељи

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН КОЈИЋ
С поштовањем и тугом сећамо се драгог кума.
Породица НОВАКОВ
(114236473)

(96/236389)

МИЛОШ
ИВОШЕВИЋ
28. II 1947 – 7. III 2016.
Брате, годину дана бола
и туге.
У мом срцу остаће празнина и сећање.
Сестра МИЛКА
(81/236328)

СЕЋАЊЕ

Прошло је три године
откако није с нама

др ЗОРАН
МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2017.
Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом
(113/236470)

ВЛАДО
ВУКЕЛИЋ
Поштовани пријатељу,
поносан сам на тебе и наше протекло дружење.
НЕЂО НЕДИЋ
(91/236368)

ВАСА БИНЂА
БРАНИСЛАВ
НЕДЕЉКОВИЋ
Супруга ДАНА
(46/236187)

СЛОБОДАН ТРАЈКОВИЋ

2004–2017.
Омољица
Од супруге МИЛИЦЕ
с децом

1960–2013.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породице ТРАЈКОВИЋ, ТРИВИЋ и ЈОВАНОВИЋ

(70/236278)

(72/236299)
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Петак, 3. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Прошле су три године без наше вољене

2. марта 2017. навршава се четрдесет дана откада није с нама наша драга мајка и бака

БИЉАНА АЋА

БОСИЉКА НОВАКОВИЋ
1942–2017.
Твој благи осмех буди сећања на наше срећне дане...
Твоји најмилији
(51/236202)

2008–2017.
3. марта је девет година туге и бола.
Бико наша, како време пролази све нам више
недостајеш.
Недостаје нам твоја доброта, благи осмех и мио
глас. Ми те мила наша чувамо од заборава кроз
причу и мислима о теби. Бол за тобом је све већи и већи.
Воле те твоји најмилији: мама, тата, брат,
сестра, сестрићи, бабе и зет

МИЛЕНЕ МАКСИМОВИЋ
1976–2014.
Сећање на тебе траје.
Твоји најмилији
(79/236320)

(75/236308)

Прошло је десет година откако није с нама наш
вољени

5. марта навршава се годину дана откад није с
нама наш вољени

МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ

2007–2017.

2016–2017.

Живот тече, а тебе нема да са нама делиш срећу
живљења.
Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

МИХАИЛ
МАЗАЈЕВ

С љубављу и поштовањем успомену на тебе
чувају твоји: супруга ЗАГА и ћерка ДРАГАНА
с породицом
(59/236227)

ЖИВИ
КРЧАДИНЦУ
Твоји: ДАРИЦА
и СТЕВА с породицама

11. марта, у 11 сати, на
Старом православном
гробљу даваћемо годишњи помен.
Увек си с нама.
Породица

(78/236319)

(92/236372)

(73/236302)

3. марта 2017, у 11 сати
на Новом гробљу даваћемо годишњи помен

НИКОЛИ
МАНОЈЛОВУ

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ХРЋАН
3. III 2000 – 3. III 2017.

С љубављу твоја породица.
ЕРИКА, ИВАН,
ЗВЕЗДАНА, МИОНА
и СТАША

Породица

(15/236077)

(80/236326)

6. марта на Православном гробљу, у 11 сати,
даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

МАРИЦИ
ДОБРЕСКОВ
Недостају нам твоји савети, подршка и загрљаји.
Твоји синови: ДРАГАН
и АЛЕКСАНДАР
с породицама

СЕЋАЊЕ
Навршава се дванаест
година откако нас је напустила

У суботу, 4. марта 2017,
у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашем

Навршава се девет година откад је преминуо
мој отац

РАЈКО ГАРИЋ

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА
МАРКОВИЋ
1. III 2005 – 1. III 2017.
Остаћеш у нашем сећању вечно.
Остављен у тузи тата
МИРКО
(24/236112)

3

СЕЋАЊЕ

Четрдесет дана

АЛЕКСАНДАР
ГАВРИЛОВИЋ

СТЕВАНКА
ТОДОРОВ

2016–2017.

Клуб „Тесла”: МИЋА,
БИЉА, ОЉА, ОМЕР,
СРЛЕ, МИЛЕ ЧАРУГА,
ТУКИ, МУРГУЉ,
МИЛАДИН, ЛАКИ,
ЈОЦА и ТУКИ
(45/236180)

РАШИЦИ

Његова ћерка
СЛОБОДАНКА
с породицом

Био си Човек.
А Човек у нама
живи вечно.
Кумови МИТИЋ

2001–2017.
Заувек ћеш нам недостајати.
Сестра ХИЛДА, зет
СВЕТОМИР и ћерке
ВЕСНА и ТАЊА

(66/236258)

(74/236304)

(68/236273)

1932–2008.

(67/236270)

У суботу, 4. марта 2017.
на Новом гробљу даваћемо годишњи помен
нашем вољеном

4. марта 2017, у 11 сати,
на војловачком гробљу
даваћемо годишњи помен вољеном

СЕЋАЊЕ

3. марта 2017. године навршиће се десет година откако није с нама наша драга

СЛАВКО ИЛИЋ

ЈАНКО ЛАКИЋ
ГОРАНУ
БРКИЋУ

6. III 1998 – 6. III 2017.

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Бескрајно жалимо што
ниси с нама.
Супруга СНЕЖАНА
и синови АЛЕКСА
и МАТЕЈА

ЈОЖЕФУ
БАЛИНТУ

МИРЈАНА МИШКОВИЋ
С великом љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

6. III 2009 – 6. III 2017.
Твоје велико и добро срце још увек куца у сваком од нас.
Никада те неће заборавити твоји најмилији
(58/236217)

(42/236171)

Заувек ћеш бити у мојим мислима.
Твоја ЈУЛИШКА

Дани пролазе, али у срцу остаје вечна туга и
бол. Живећеш вечно у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(33/236152)

(32/236151)

Сећање на драгу мајку, ташту, баку и прабаку

Родитељи моји, нисте заборављени

ЧОБАНИН

(38/236164)

Сећање на нашу мајку

СЕЋАЊЕ
Трогодишњи помен

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВУ ШАЈИЋ
3. III 2015 – 3. III 2017.
Хвала за безграничну љубав којом си нас обасипала.
Увек у мислима с тобом твоји; ћерка ЈАСМИНА, зет
МИЛИНКО, унуке СТАША, МАЈА и ВИШЊА с породицама

ЉУБИЦА
1996–2017.

ЂУРА
2002–2017.
Ћерка СЛАЂАНА с породицом
(4/236062)

(35/236158)

У среду, 8. марта обележићемо четредесетодневни помен нашој вољеној

МЕЛАНИЈУ
МИЛИН

ЛOЗА
НИКОЛИЋ

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

АНДРИЈА
МАКСИМОВИЋ
11. III 1982 – 11. III 2017.

2014–2017.

4. III 1999 – 4. III 2016.

Њена деца

Твој син ДАНЕ

С љубављу
и поштовањем супруга
АНКА и ћерка
ДРАГАНА с породицом

(14/ф

(63/236247)

(97/236408)

Време пролази.

МИРЈАНИ СРЕТЕНОВИЋ
Недостајеш... Пуно недостајеш...
Твоји: супруг СЛОБОДАН и ћерка СТАНИСЛАВА
(65/236252)

ЗЛАТИНКА

2015–2017.
Заборав не постоји.

КОСТА

2006–2017.
Кћерка СЛАВИЦА с породицом
(22/236108)

Петак, 3. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Сећање на супруга, оца и деду и на ћерке, сестре и тетке

НАДА БУГАРИН

ЈЕЛИСАВЕТУ

1940–2017.

РАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДРА

5. марта навршиће се четрдесет тужних
дана откако ниси више с нама.

Твоји: синови ЈОВИЦА и ЂОРЂЕ
с породицама

ВЕРУ

1916–1966.

рођ. Милићевић

50 година

1946–2000.

1943–2001.
16 година

17 година

20. I 1951 – 1. III 1992.
дипл. маш. инж.

10. марта 2017. биће три године откад нас је напустила наша мила и драга супруга, мајка и бака

Погинуо у Либији.
Заувек у нашим срцима.

с породицом

Твоји: ЗОРИЦА,
ИВАН и СЛАВКО
с породицама

(28/)

(30/236147)

Чувају успомену: супруга ВУКОСАВА и ћерка ОЛГА

(6/2360)

СЕЋАЊЕ
8. марта 2017. навршава се година од смрти наше мајке и петнаест година од смрти оца

Двадесет пет година од
смрти

ЈОВАНА
ЏИВЏАНОВСКОГ

МИЛИЋЕВИЋА МИЛОСАВЉЕВИЋ

рођ. Милићевић
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1944–2014.
Време пролази, а сећање на твоју љубав и доброту остаје у нама.
Ожалошћени: супруг МИЛОВАН и синови
СЛОБОДАН и СТЕВАН с породицама

СЕЋАЊЕ

4. марта 2017. на Новом гробљу у Панчеву, у 11
сати, даваћемо годишњи помен нашем драгом

СЛОБОДАНКА АЏИЋ

(25/236123)

ЦРЕВАР
СЕЋАЊЕ

РОЗА СТАНА
МИКИЋ

ГОРАНУ БРКИЋУ
НИКОЛА

МИЛКА

2002–2017.
2016–2017.
С љубављу, поштовањем и захвалношћу чувамо
успомену на наше родитеље.
Ћерка ЉИЉАНА и син БОШКО с породицама

Бол у нашим срцима не престаје. Сам осећај да
те нема међу нама, стеже наша срца.
Ожалошћени: тата НИКОЛА и сестра НАДА
с породицом

Бајка, прошла је деценија... али нико те не
воли као ја.

(23/236113)

Твоја унука ТАЊА

(37/236161)

(49/236117

ВОЈА
АНТАНАСИЈЕВИЋ
две године

У суботу, 4. марта, на Старом православном гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Чувамо вас у срцима

КРУНА
ПЕТКОВИЋ
8 година

Успомену на вас чуваћемо од заборава.
Сестре ВЕСНА и ЉИЉАНА с породицама
(26/236124)

У суботу, 4. марта, у 11.30, на Католичком гробљу, даваћемо годишњи помен

ДРАГАНУ КРЧАДИНЦУ

МИРЈАНА
ЂУРА
СЛАЂАНА
ЗАРИЋ СМИЉКИЋ ГУЦИЈАН
23 године

Сваким даном све више нам недостајеш.
Твоји: супруга МИРА, син АЦА, унук СТЕФАН
и снаја ЖЕЉКА
(64/236348)

23 године

4. III 2015 – 4. III 2017.

1 година

Време пролази, али туга, сећање и успомене
остају.
Тетка ЉУБИЦА с породицама

Нека те у вечном миру
прати моја љубав јача
од заборава.
Супруга РОСА

(20/236088)

(7/236069)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
МАРТИНОВИЋ

ПОМЕН

1. III 2004 – 1. III 2017.

ГОРАНУ ПОПОВУ
25. IV 1974 – 4. III 2016.
Време пролази, туге и бола све више. Недостајеш нам.
Постоји нешто што не умире, а то је љубав и сећање на тебе.
Твоји најмилији: мајка МИРЈАНА, ћерка
ЈОВАНА, супруга САНЕЛА, нана и породица
КЕЛЕМЕН из Канаде
(1/235968)

15. марта 2017. даваћемо четрдесетодневни помен нашем

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2017.

Породица ТРАЈКОСКИ
(47/236190)

СЕЋАЊЕ

2000–2017.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Супруг ПРЕДРАГ,
ћерка БОЈАНА и син
НИКОЛА

Вољени никад не умиру.
Супруга МАРИЈА

1929–2004.
С љубављу и поносом
чувамо те у нашим срцима. Доброта твоја се
не заборавља.
Син МИЛАН ЛАЛИЋ и
ћерка МИРЈАНА
ДИМИТРОВСКИ
с породицама

(21/236090)

(17/2136083)

(5/236063)

5. III 2017.

МАКАРА

ВАСА

ЈОВАНКА

Син ДУШАН и ћерке МИРЈАНА и ЉИЉАНА
с породицама
(18/236084)5

ЗАВИША ЛАЛИЋ

РУЖИЦА
СТАНИШИЋ
Никад те неће
заборавити МАША
(19/236086)

ЂОРЂЕ ГРУЈИЋ
3. III 2013 – 3. III 2017.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Супруга ДРАГИЦА и ћерка НАТАША с породицом
(27/236128)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 4. марта
2017, обележити шест месеци од смрти наше вољене
супруге, мајке и баке

ЛАЗИЋ

НЕНАД

СЛОБОДАНУ ЦВЕТКОВИЋУ

СТОЈАН

Заувек сте бол у нашим срцима.
МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, НЕБОЈША, СТЕФАН и ВАЊА
(57/236216)

МИЛЕНЕ БОРКОВИЋ
Њени најмилији
(29/236139)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
4. фебруара: Софију – Виолета Станојевић и Власто Стреховски; 6. фебруара:
Ању – Славица и Бранко Јовановић; 7. фебруара: Сању – Зорана и Ненад Вељовић, Миу – Татјана и Миљан Вуковић; 8. фебруара: Валерију – Наташа и Душан
Воденичар, Јовану – Сања и Зоран Здравковски; 10. фебруара: Дуњу – Ана и Давор Дупор; 17. фебруара: Слађану – Тања и Голуб Димовић, Александру – Бориславка и Миодраг Милић, Лану – Марија и Никола Арсовски, Мишелу – Вера и
Иван Јанковић, Николину – Биљана Цветковић и Сава Вренгић; 19. фебруара: Теодору – Марија и Предраг Поповић.

ВЕНЧАНИ
11. фебруара: Јелена Јовановић и Филип Олтеан, Слађана Глушац и Немања Бркић; 12. фебруара: Данијела Машић и Витомир Стефановић, Марија Крковић и
Божидар Турац, Мирослава Чанак и Милорад Грабунџија; 19. фебруара: Маја Петров и Иван Милановић, Ивана Спасић и Марко Ристовски; 23. фебруара: Душана Радованов и Зоран Николић, Андријана Милевски и Љубиша Калејски, Слађана Станчул и Lundberg Daniel Hans Jorgen.

УМРЛИ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Превише сте расејани и раздражљиви, а помало се бринете и
око тога да ли ћете остварити пословне планове. Мањи проблеми
правне природе решиће се пре но
што се надате. Смањите тензију у
разговору с партнером. Слободни
Овнови могу ући у нову везу.

Добили сина
26. јануара: Николу – Љиљана Биљић и Далибор Бркић; 5. фебруара: Уроша –
Александра Жарков Вуковић и Жарко Жарков; 7. фебруара: Страхињу – Марија
Јањић и Звездан Николић, Михајла – Драгана и Србољуб Веселиновић, Аљошу –
Јелена и Бобан Бабић, Рељу – Николина Перић Митровски и Срђан Митровски; 8.
фебруара: Вука – Јасмина и Ненад Радојчић, Лазара – Лидија и Владимир Миловац; 9. фебруара: Војкана – Драгана и Владимир Михајловић, Владимира –
Ивана и Милован Стевић, Вука – Александра и Синиша Даковић, Јакшу – Јована
и Милош Димитријевић; 11. фебруара: Стефана – Тијана и Коста Бједов; 17. фебруара: Бојана – Мирјана Квас и Ненад Коварчик; 18. фебруара: Стевана – Бојана Андоновски и Бојан Здравковић, Алексу – Олгица и Бобан Стојановић, Луку –
Драгана и Марко Марчетић; 19. фебруара: Душана – Јелена и Иван Косановић;
20. фебруара: Вукашина – Снежана и Владан Марковић; 21. фебруара: Марка –
Марија и Предраг Лалић, Рељу – Далиборка и Вујадин Бошковић.

Ован

планета да склопите дуготрајне и
исплативе послове. Не упуштајте
се у било који вид трачарења.
Током седмице је могућ мањи
добитак. Познанство с помало
особеном индивидуом донекле
ће вас иритирати. Страсна веза.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Било би најпаметније да стиша-

Понекад се понашате као да

те себе и своје реакције пре него
што урадите нешто непромишљено. Нећете постићи циљ, а ризикујете да много изгубите, не само
морално него и материјално. Немате довољно времена ни за себе, а камоли за партнера.

вам је живот велика слагалица и
да морате да га саставите из ситних комада. Често својим исхитреним одлукама натоварите себи још већи проблем на леђа.
Размишљајте о промени посла
или сопственом бизнису.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Потпуно сте у праву када верујете свом осећају да се битне и
повољне ствари дешавају на пољу ваше каријере или запослења. Покажите само мало више
такта и успећете. Излазите, дружите се, посећујте места где је
пуно света и упознаћете некога.

Током ове седмице постоји велика могућност за склапање
крупних послова, прилив новца
и изненадна дужа путовања. Утицајне особе ће вам пружити неопходну подршку. Више се дружите. Не ломите све преко колена,
није све онако како изгледа.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пазите се провокација. Изнер-

8. фебруара: Милош Цупарић (1950); 9. фебруара: Зорка Сивачки (1934), Мирјана
Димковић (1952); 10. фебруара: Живан Црепајски (1955), Милисав Миловановић
(1957); 11. фебруара: Војин Томин (1941), Јолана Гаврилов (1932), Гордана Микља
(1935), Евица Митић (1931), Степанија Ћирић (1939), Вера Ђорђев (1935), Мирослав
Илибашић (1960); 12. фебруара: Љубица Шербулић (1926), Лазар Ђуришић (1929),
Мара Грм (1940); 13. фебруара: Олга Станчевски (1938), Мирослава Миланков
(1939), Глигор Радић (1935), Тиосав Васиљевић (1936); 14. фебруара: Ивица Тасевски (1961), Маргит Ђуриш (1945), Бранислав Петровић (1933), Милорад Оњин
(1938); 15. фебруара: Ката Лукач (1948), Момирка Агатоновић (1928), Душка Стевановић (1951), Љубица Љубичић (1932), Лазар Милованов (1947), Радослав Павловић
(1960); 16. фебруара: Јозеф Глозик (1941), Живомир Симић (1946), Мирославка Михајловић (1933); 17. фебруара: Милан Ђорђев (1973), Радинка Цветковић (1943),
Милица Клипа (1935), Загорка Малетин (1931), Паулина Стојковић (1934), Боривоје Јовановић (1941); 18. фебруара: Сретан Горчић (1954), Бранислав Нолић
(1932); 19. фебруара: Бисерка Војводић (1940), Вукосава Вујичин (1935), Божидарка Дојчиновић (1936), Славица Дисић (1939); 20. фебруара: Даница Мишик
(1933), Вишња Шкаљак (1930), Ева Томан (1934), Драгољуб Николић (1942); 21.
фебруара: Косара Чоков (1937), Милош Ђукановић (1933), Александар Јовановић
(1934), Јелисавка Ћосић (1931), Радмила Парлић (1949), Будимир Величковић
(1933), Јано Сливка (1948), Светомир Младеновић (1938), Розалија Гоча (1957),
Миодраг Стевић (1946), Марина Поповић (1969); 22. фебруара: Миодраг Суботин
(1932), Сава Миловановић (1939); 23. фебруара: Михал Купец (1954).

Користите повољан аспект

вирани можете направити грешке које доводе у питање чак и
ваше запослење. Имајте стрпљења и остварићете оно што пожелите. Радите мало на својој вези:
будите нежни и потрудите се да
створите романтичну атмосферу.

Немојте превише журити док до
детаља не разрадите све опције.
Направите прави стратешки
план и процените шта добијате, а
шта губите. Приходи ће вам се
повећати. Љубавни жар вас и
даље држи и постоји могућност
да се распламса у велику ватру.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пружа вам се могућност изне-

Ситуација је доведена до нае-

надне веће зараде. Пре тога решите односе са старијим члановима породице. Стабилизујте односе
како бисте могли да се концентришете на решавање пословних
проблема. Леп период за почетак
љубавне везе. Страсна седмица.

лектрисања. Само се смирите,
прикупљајте информације док не
дође ваших пет минута. Крајем
недеље све креће мирнијим током. Волите особу која је потпуна супротност вама. Покажите
јој ту љубав.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Није повољан период за радикалне преокрете на пословном
плану, било да сте приватник,
било да радите за другога. Не брзајте да не бисте направили неки
превид у документацији. Љубавни живот вам је на клацкалици.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Напокон вам се отвара пословно поље, без административних
и правних зачкољица, тако да
вам предстоји потписивање доброг уговора. Било шта да сте радили нелегално, сада је време да
све то решите. Мислите на особу
коју сте недавно упознали.

Припрема: Момир Пауновић
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ПРЕДСТАВЉАМО НАШЕ ИНСТИТУЦИЈЕ: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА

ВРАТА УВЕК ОТВОРЕНА ЗА СВЕ ОНЕ С КРЕАТИВНИМ ИДЕЈАМА
Туристичка организација града Панчева (популарни ТОП)
основана је 1997. године, што
значи да ове године слави леп
јубилеј.
Њена основна делатност је,
сасвим логично, промоција
туризма на територији Панчева, а има и споредних, као што
је, рецимо, сувенирница.
Све то заједно биће у кратким цртама представљено у
актуелном броју нашег недељника.
До прошле године Туристичка
организација града Панчева
била је смештена у скученом
простору у Сокачету, а одскора
је добила позицију каква јој
недвосмислено припада – у
Улици војводе Петра Бојовића.
Близина Београда велика
повољност
Екипу „Панчевца” су, у некадашњој „Снежани”, поред директора ТОП-а, дочекала и
два запослена на неодређено
време, један на одређено и
двоје који су на уговору о привременим и повременим пословима.
– Многи мисле да у Панчеву
није могуће озбиљније развити
туризам, али убеђен сам да су у
заблуди, јер је наш град пре
свега богат историјом и традицијом, а поседује и друге ресурсе: атрактивне филмске
приче, лепе паркове, изузетну
архитектуру, одличне манифестације и врсне уметнике. За
све то основа је дефинитивно
близина Београда. Довољно је
тамо се квалитетно представити и готово да нам није потребан никакав други маркетинг –
наводи директор Бранислав
Ровчанин.
Он тај оптимизам поткрепљује, поред одличне зграде, и
другим помацима, као што су
постављени вишејезични пу-

токази и одлично оцењене публикације, те сматра да Панчево треба да буде представљено на свим манифестацијама. То је, како каже, било
уочљиво на тек завршеном
Сајму туризма, будући да им
је штанд био изузетно посећен
– Мислим да све што радимо, попут манифестација које
смо установили претпрошле
године, мора имати висок културолошки ниво. Највише због
тога су „Дани авантуре” и, нарочито, „Дани Вајферта”, веома добро одјекнули. Зато не
треба да чуди што је поменути
фестивал занатског пива, као
први такав у земљи, Привредна комора Србије 2015. године
прогласила за најбољи – истиче први човек ТОП-а.
Пријавите смештај
Туристичка организација уврстила је категорисане смештајне објекте на територији

града у свеукупну промоцију,
пре свега у нову мапу културне понуде.
– Апелујемо да се сви који
имају неке смештајне капацитете не либе, већ да дођу у наше просторије и отпочну процес категоризације објекта.
Постоји градска комисија која
даје смернице у случају откривања неких неправилности, па нема разлога да се грађани тога плаше – објашњава
Ровчанин.
Он велики потенцијал види
и у ревитализацији градске
шуме с пешачким стазама,
видиковцима и другим садржајима, али без икакве урбанизације. Ту идеју је и сам
Град подржао, заједно са уређењем локације „три шерпе” и
старчевачког неолитског парка. У плану је и отварање Тамиша, па с тим у вези ускоро
треба да стигне и катамаран,

који ће превозити дванаест
особа на рутама ка Глогоњу и
Дунаву. Акценат ће бити стављен на посматрање птица, којих је у нашем окружењу око
сто двадесет врста.
Иначе, у оквиру нових просторија постоји и конференцијска сала. Удружења је могу
користити кад год имају потребу да промовишу своје активности. Недавно су то радиле
„Доловке”, претходно су тамо
најављене „Сланинијада” и
„Винаријада”, а ускоро ће бити
промовисан и ивановачки фото-сафари.
Једном речју, врата су отворена за сваког ко има било какву креативну идеју у вези с
туризмом. Један од таквих био
је и Марко Ивошевић, сада
радник ТОП-а по уговору, који
је осмислио пројекат „Културне стазе јужних села”. Прошле
године је, рецимо, извесна Ру-

скиња дошла с предлогом да
направи изложбу фотографија
Панчеваца. Ипак, још увек се
више јављају удружења него
појединци.
Аутентична сувенирница
Посебна прича је продавница
сувенира, основана пре отприлике дванаест година. Од
самог почетка о њој, поред
осталог, брине и Александар
Сенеши, по звању сарадник
туризма.
– Кренули смо скромно с
комисионом продајом, да бисмо полако расли, јер се потрефило да наш град има много људи који могу да израде
веома интересантне рукотворине. У међувремену смо постали узор свим туристичким
организацијама у земљи, а пуну форму продавница је добила пресељењем у нове просторије – навео је Сенеши.
У почетку су преовладале
слике, да би постепено сувенири преузимали примат. Јављало се и све више суграђана
спремних за сарадњу, а преимућство су имали препознатљиви симболи града, као што
су Успенска и Преображенска
црква, светионици, парк „Флоријан”, мост и, наравно, пивара. Појављују се и ауторизовани

радови, попут „Банатске шаре”,
коју су израдиле „Панонке”; лепо су примљене и слике Керамике „Рас”, као и дела Атељеа
„Равно” Марије Станојловић.
Не заостају ни везиље, занатлије и друга удружења.
Циљ је био да се добију сувенири који, поред тога што лепо изгледају, и причају неку
причу, како би могли да буду
нуђени гостима – од оних што
званично пролазе кроз протокол Града Панчева до путника
намерника. Последњих година искристалисала се потражња, а најчешћи конзументи
су људи из дијаспоре; све је
више Београђана, као и бициклиста из целог света.
Принцип је да се на продају
узимају само локални и, евентуално, регионални мотиви. А
међу најатрактивније спада
реплика старе Вајфертове
кригле, која је победила на првом избору сувенира града
2009. године; интересантни су
и натписи улице чији називи
постоје само у Панчеву, попут
Игњата Барајевца, а у заједничку причу, из оправданих
разлога, спојене су и улице
Змај Јовина и Ружина.
Све у свему, обиље разлога
да свако у ТОП-у нађе нешто за
себе.

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.

Милица
СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ И ВОЋАРИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈЕ ДАНЕ

Једни без других не могу
Симбиоза пчелара и воћара је
надалеко позната, пре свега
због тога што без племенитих
инсеката велика већина биљака не би била оплођена. А протеклог викенда у Старчеву наместило се и да једни за другим
обележавају важне дане.
Најпре су у суботу, 25. фебруара, чланови локалног друштва пчелара, једног од најорганизованијих и најуспешнијих у региону, одржали редовну годишњу скупштину. Том
приликом је, као што ред налаже, презентовано како је организација финансијски и на
друге начине функционисала у
протеклих дванаест месеци.
Њен председник Коста Аћа је,
поред осталог, споменуо набавку воска и сусрет јужнобанатских пчелара током „Дана
дружења”, а било је речи и о

Страну припремио

Јордан
Филиповић

плановима за нове изложбе,
евентуалним излетима на Фрушку гору, као и о томе да треба
пратити конкурсе.
Старчевачко друштво је
препознатљиво по приређивању основног курса о пчеларству за почетнике, па је
овом пригодом петнаестак
полазника, с положеним испитом, добило цертификат. С
друге стране, члановима друштва – Добрету Трајковићу и

Божидару Дубљевићу – Савез
пчеларских организација Србије доделио је златну значку
„Заслужни пчелар”, а захвалнице су понели Ђура Шепа и,
на предлог Старчеваца, Драган Ромић из Института „Тамиш”. Међу преко шездесет
присутних нашле су се и колеге из Баваништа и Панчева, као и представници локалних удружења – од извиђача до воћара.

Сутрадан је у просторијама
Месне заједнице управо Друштво воћара, виноградара и
дестилера Старчево обележило
своју славу – Светог Симеона
Мироточивог. Након ритуалног ломљења колача уследили
су неофицијелни разговори и
дружење у којем су, поред
осталих, учествовали и поменути пчелари.
Домаћин славе Божидар
Димитрић, председник удружења које постоји две године,
истакао је да је напредак евидентан, јер се од почетних десетак чланова дошло до близу
педесет.
– У зимском периоду одржавамо предавања, а циљ нам је
да едукацијом колико-толико
ревитализујемо винограде и
воћњаке, којима је Старчево до
педесетих година прошлог века
било окружено готово са свих
страна. Пре четири-пет година
ситуација је почела да се креће
с мртве тачке, ничу нови засади, што веома радује, јер ово
поднебље је за то веома добро –
нагласио је Димитрић.

Ова мала маца, стара
око четири месеца, пронађена је у насељу Тесла пре десетак дана.
Привремено је збринута након што је установљено да се баш и
није сналазила у окружењу, иако је добронамерна према другим
животињама.
Сада хитно тражи кров над главом, а за њу је, након удомљавања, обезбеђена стерилизација. Све остале информације могу се добити на број телефона 060/513-72-00.

Белко
Позната градска „фаца” тражи
прави дом и власника много бољег од онога каквог је некада
имао. Просто је невероватно да
неко избаци и заборави овакво
срце од пса.
Белка знају сви из краја око
зграде СДК, добро се слаже с
другим псима и мачкама с којима дели територију и воли да се
мази и да буде у центру пажње.
Заинтересовани за овог лепотана могу се обратити на број
телефона 060/513-72-00.

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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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЗАНИМЉИВ ФИНИШ ПРВЕНСТВЕНЕ ТРКЕ
„Лавице” дочекују
Тент
Пред Борцем
утакмица сезоне

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ АТЛЕТИЧАРА
НА БАЛКАНУ

МИЛАНА УМЕСТО ЗОРАНЕ
У београдској „Арени” је
прошле суботе одржано сениорско Првенство Балкана у
атлетици, на коме су учествовали такмичари из петнаест
земаља. То надметање било је
увертира за Првенство Европе, које ће бити одржано од 3.
до 5. марта на истом месту.
Селектор атлетске репрезентације Србије Слободан
Поповић уврстио је у састав
селекције за шампионат Старог континента Милану Тирнанић (АК Црвена звезда).
Она је прошлог викенда у Бгрупи трке на 60 м остварила
резултат од 7,52 секунде, а
наша друга суграђанка, првакиња Србије на 60 м, Зорана
Барјактаровић, у Ц-групи,
поменуту дистанцу истрчала
је за 7,57 секунди.
– Зорана је наступила у трећој најјачој групи. Сама организација је била врло лоша, с
пуно пропуста и уигравања судија и техничког особља за
предстојеће Првенство Европе. Нажалост, Зорана је била
жртва лоше организације.
Приликом старта трке на 60 м,
у којој се реакција мери у стотим деловима секунде, једна

такмичарка је преступила и
судија је на старту трке прекинуо такмичење. Зорана је стала, с још неколико такмичарки, али неке су наставиле до
краја. Настала је читава збрка
око тога да ли је била грешка
или није. После десетак минута дошао је делегат такмичења
и поништио трку, те наложио
да се такмичење понови за сат
времена. Зорана је била тотално разочарана и деконцентрисана, јер је морала поново да
се загрева. Поновљену трку, и
поред свих проблема, истрчала је одлично – 7,57. У претходној групи девојка из Црвене звезде трчала је један стоти
део секунде брже од Зоране. То
је било довољно да селектор
избрише Зорану са списка репрезентативаца за Првенство
Европе. Подсетимо љубитеље
спорта у Панчеву да је у директним дуелима Зорана побеђивала у свим тркама – рекао
је тренер АК-а Динамо Љупчо
Цветкоски.
Селектор је донео одлуку, а
љубитељима спорта у Панчеву
преостаје да навијају за Милану Тирнанић, њихову суграђанку која живи у Немачкој.

КАРАТЕ ТУРНИР У АРАНЂЕЛОВЦУ

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА ВЕЋА ИСКУШЕЊА

После великог успеха и пласмана у финале Купа Србије
одбојкашице Динама су прошлог викенда наставиле првенствену трку за бодове у Суперлиги наше земље. На програму је било шеснаесто коло,
у којем су популарне „лавице”
у Лајковцу одмериле снагу с
домаћим Железничаром. Био
је то дуел екипа из средине табеле, у који су Панчевке ушле
веома ослабљене, јер није играла Јелена Медаревић, први
техничар екипе из нашега града. И поред тога, девојке које
предводи тренер Александар
Владисављев пружиле су достојан отпор свом домаћину,
али више од часног пораза нису могле: Железничар–Динамо
3:1, по сетовима: 25:23, 14:25,
25:17 и 25:22.
Око 500 поклоника одбојке
у дворани у Лајковцу уживало
је у лепој игри, у којој су одбојкашице Железничара заслужено стигле до победе и сва
три бода. Коначан исход сетова довољно говори о односу
снага на терену. Панчевке су
убедљиво добиле други део
утакмице, а у првом и четвртом сету биле су близу њиховог освајања, па да је резултат
био и другачији, то свакако не
би било незаслужено.
У сваком случају, овај пораз
не боли превише, јер су „лавице” успеле да задрже пето место

на табели, што их сврстава у
ред најпријатнијих изненађења
српске одбојкашке елите.
Шеснаесто коло је одиграно
и у Првој лиги за одбојкаше. У
Хали спортова на Стрелишту
Борац је угостио претпоследњу
ФАП ливницу из Пријепоља и
савладао ју је с максималним
резултатом 3:0, по сетовима:
25:16, 25:19 и 25:15.
Све друго осим убедљивог
тријумфа над нејаком екипом
из Пријепоља било би право
изненађење. Борац је остварио
седму узастопну победу и на
најбољи начин најавио сусрет
17. кола Прве лиге, наредног
викенда. То ће бити дерби над
дербијима, меч сезоне за наше
одбојкаше. Борац ће гостовати

у Пожаревцу, где ће одмерити
снагу с лидером Младим радником. Биће то једна од оних
утакмица које се играју и памте за цео живот, меч који ће,
ма како био завршен, остати
уписан у спортским аналима, у
биографији сваког учесника.
Борац игра за част, за наставак
надања, за Суперлигу...
Управо због тога тренер Душан Јовић је у дуелу с Пријепољцима шансу да играју пружио момцима који су током
сезоне имали мању минутажу.
– Пред нама је веома важна
утакмица, прави испит за ову
генерацију. Не иде нам у прилог то што је Спартак у Суботици победио лидера, али шта
је – ту је. Идемо у Пожаревац

да се надигравамо и победимо
Млади радник. Желимо да наставимо тријумфални низ, али
и наду да се можемо докопати
другог места, које води у бараж
разигравање за Суперлигу –
истакао је Саша Рајковић, први организатор игре старчевачког тима.
Борац је и даље трећи на табели, са два пораза више од
другопласираног Спартака.
Уколико Давор Милошевић и
његови саиграчи тријумфују у
Пожаревцу, доћи ће и до промене на трону. Лидерско место заузеће управо Суботичани, уколико успеју да победе у
Футогу. Финиш шампионата у
Првој лиги постаје све занимљивији...

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ У ПРВОМ ПЛАНУ
Фудбалски колективи из нашег града увелико се припремају за пролећни део сезоне у
својим лигама. У првом плану
је играње контролних утакмица, на основу којих тренери
стичу увид у то на које ће
играче моћи да рачунају када
почну првенства.
Фудбалери српсколигаша
Железничара савладали су
Младост из Омољице са 4:0, а
голове су постигли Вигњевић,
Михајловић, Цветковић и
Косовић.
Прва екипа Динама 1945
изгубила је од БСК-а из Борче
с 1:0, а други тим је гостовао у
Старчеву, где је савладао домаћи Борац са 2:0 захваљујући

головима које су постигли Јањовић и Јевтић.

Глогоњ је с 5:0 савладао Темпо из Сефкерина, а стрелци су

били: Јовановић, Бојковић,
Филиповић и Ћирика (два).
Са истим резултатом Слога
је у Банатском Новом Селу победила Раднички 1927. Голове
су постигли: Миловац, Алексић, Митровић (два) и Богојевић. Дан пре овог сусрета Новосељани су на свом терену с
1:3 изгубили од Југославије из
Јабуке. Стрелац за домаће био
је Митровић, а голове за Јабучане постигли су Колески,
Николовски и Младеновић.
У Иванову су снаге одмерили
Стрела и Младост из Војловице, а успешнији су били домаћи
фудбалери, који су победили са
2:0. Голове за Стрелу постигли
су Јездимировић и Гуран.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „АС КАЧАРЕВО 2017”

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР ПРИПАО ДИНАМУ
На изузетно квалитетном традиционалном међународном
турниру у Аранђеловцу, који је
одржан прошлог викенда, каратисти Динама имали су, као
и ранијих година, много успеха. Иако су тим из нашег града сачињавали троје кадета и
један сениор, каратисти Динама су освојили две медаље и
тако показали завидну форму
на првом такмичењу у новој
сезони.
У најјачој, сениорској конкуренцији прошлогодишњи
победник Слободан Битевић
није наступио, а боје Динама
бранио је Никола Јовановић,
који је после победе на старту
такмичења у другом колу изгубио од такмичара из Црне
Горе.
Овог пута најуспешнији су
били кадети Динама. Никола
Ивановић је освојио сребро у
категорији до 63 кг, а Милош

Стефановић се окитио бронзом у категорији до 57 кг. Иако се одлично борио, Дарко
Спасковски је овог пута остао
без трофеја. Због повреда, на
турниру у Аранђеловцу нису
учествовали Александар Здешић и Урош Петровачки.
Наредног викенда полетарци, пионири и наде учествоваће на Првенству Баната у Банатском Карловцу, а 7. марта
Панчево ће бити домаћин
Школског првенства Србије.
До краја марта каратистима ће сваки викенд бити резервисан за бројна такмичења. Сениорима предстоје Првенство Војводине у Старој
Пазови, Светски куп у Лашком, турнир Премијер светске лиге у Холандији и Балканско првенство у Чачку, а
полетарци, пионири и наде
надметаће се на Првенству
Војводине у Инђији.

Петнаести међународни турнир у малом фудбалу који
организује ФК Ас одржан је у
суботу, 25. фебруара, у качаревачкој хали спортова.
Надметали су се дечаци рођени 2005. године, а поред домаћег Аса, учествовали су и
београдски Партизан, ОФК Зенит из Бијељине и Динамо
1945. У ревијалном делу турнира играли су дечаци из

Школе фудбала Бубамара из
Црепаје, ФК-а Мондијал из
Панчева и дечаци из домаћег
Аса рођени 2007, 2008. и 2009.
године. Турнир је отворио Миленко Чучковић, члан Градског већа Панчева.
У првој полуфиналној утакмици Динамо 1945 је после
бољег извођења пенала савладао Зенит с 5:4, а потом је
Партизан са 2:0 победио Ас.
Треће место су освојили дечаци из Бијељине, који су са 6:0
надвисили вршњаке из Качарева, а у великом финалу, после регуларних 1:1, Динамо
1945 је на пенале савладао
Партизан и тако освојио победнички пехар.
За најбољег играча је проглашен Лазар Ђокић из Динама 1945, најсигурнији голман
био је Виктор Плавић из Партизана, а најефикаснији стрелац био је Дамјан Петровић
из Зенита. Диплому за најмлађег учесника турнира до-

био је Лазар Пејачки из качаревачког Аса.
Признања, медаље и пехаре
најбољим екипама и појединцима уручио је идејни творац
турнира, виши фудбалски тренер и председник ФК-а Ас,
Слободан Анђеловић Спаске.
Све утакмице на турниру квалитетно је водио судија Дејан
Јаћимовски, а за записничким

столом су седели Живко Петковски, Душан Терзић и Бранко Ђорђијевски.
Покровитељи овогодишњег
турнира били су Град Панчево
и Градски фудбалски савез, а
организатори су велику помоћ
имали и од МЗ Качарево, ОШ
„Жарко Зрењанин”, као и од
Милета Миловца и Срђана
Илијевског.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СУПЕР РАГБИ КЛИНЦИ
Млади рагбисти Динама 1954
постигли су запажене резултате на турниру Зимске лиге, који је одржан прошлог викенда.
Две екипе петлића из нашега града заузеле су прва два
места, а у пионирској конкуренцији Динамо 1954 наступио
је с три екипе и заузео треће,
четврто и пето место. Напоран

рад тренера Александра Недељковића и Данијела Кајана
почео је да доноси запажене
резултате.
Сада је на програму финале
Зимске лиге, а турнир ће бити
одржан у Руми.

ЧЕТИРИ ЗЛАТА
Зимско првенство Пливачког
савеза Војводине у конкуренцији кадета, омладинаца и сениора одржано је прошлог викенда на затвореном базену
СРЦ-а „Мостонга” у Сомбору.
Учествовало је око 400 пливачица и пливача из 29 клубова

из Мађарске, Хрватске и Војводине. ПК Спарта из нашега
града представио се са четири
такмичара, које је предводио
тренер Ненад Јовић.
Јована Богдановић је освојила три златне медаље у апсолутној конкуренцији – у тркама на 50, 100 и 200 м прсно.
Највреднији трофеј зарадила
је и Ања Јакимовски у надметању јуниорки на 50 м делфин.

УСПЕШНИ „АКАДЕМЦИ”
На џудо-турниру у Србобрану
запажен успех остварили су и
чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева.
Петар Стојић је освојио злато, Ања Стојић се окитила сребром, а бронзе су заслужили
Матеја Илић и Предраг Кацијан. Миленко Стригић се пласирао на пето место.

„Академија Јочић” је имала
своје представнике и на кадетском Првенству Србије.
– Иако нисмо освојили медаље, постигли смо леп резултат с
обзиром на то да су наши такмичари дебитанти на тако великом такмичењу. Појачаћемо
тренинге, исправићемо грешке,
па очекујемо и трофеје наредне
године – рекао је тренер старчевачких џудиста Марко Јочић.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КОШАРКАШКА ДРАМА НА СТРЕЛИШТУ

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ
субота, 19 сати

Крис-крос све
ближи опстанку

вић, који су „тројкама” одржавали свој тим у лаганој предности. Жестока битка се водила и у другој четвртини. Та-

Овог викенда
Одбојка

Тамиш путује
у Суботицу

Осамнаесто коло Кошаркашке
лиге Србије, одржано прошлог
викенда, у наш град је „донело” одличан меч који су у Хали
спортова на Стрелишту одиграли Тамиш и Борац из Чачка. Око 300 поклоника игре
под обручевима уживало је у
још једној сјајној представи, а
као по правилу када се састају
ова два тима, није изостала
драма у финишу меча. На крају је победио за нијансу бољи и
срећнији тим: Тамиш–Борац
80:82, по четвртинама: 28:27,
20:25, 13:22 и 19:8.
Момци које предводи Бојан
Јовичић одлично су одиграли
овај меч. Од самог старта су
кренули храбро на фаворита,
који је до утакмице у нашем
граду имао невероватан низ од
чак десет победа. У првој четвртини је бриљирао Душан
Вулетић, али сјајни су били и
Илкић, Величковић и Витко-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА
Пожаревац: М. РАДНИК – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
субота, 20 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС

миш је после нешто више од
шест минута игре у овом делу
меча имао предност од четири
поена (44:40), али су гости на
одмору водили (48:52).
Трећа четвртина донела је
потпуну доминацију Чачана,

па су гости у једном тренутку
имали и предност од тринаест
поена (61:74). И када се чинило да ће Борац лако стићи до

тријумфа, уследила је последња деоница меча и сјајна игра
панчевачког тима. Кесар је
„тројком” смањио заостатак
Тамиша на десет поена, а онда
је исти играч, такође прецизним шутом за три поена, на
два минута до краја утакмице
свој тим потпуно вратио у меч
(75:76), да би нешто касније с
линије слободних бацања донео и изједначење. Уследила
је „тројка” гостију (76:79), па
серија промашаја домаћих
играча с пенала... Време је неумитно текло, Тамиш је пропустио прилику бар за продужетак...
– Честитам гостима на заслуженој победи. И пре почетка сезоне говорио сам да Борац има тим за Суперлигу. И
поред пораза, не могу ништа
да замерим мојим играчима.
Борили су се, имали смо шансу за преокрет, али шта је – ту
је. Предстоји нам тешко гостовање у Суботици, где ћемо покушати да играмо најбоље што
можемо. Суперлига нам је сада јако далеко, а питање је да

ли смо са овим тимом реални
кандидати за елиту – рекао је
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
У Првој Српској лиги Крискрос је на свом терену савладао Црвенку са 94:79, по четвртинама: 21:15, 17:21, 30:21
и 26:22.
– Гости су дошли са само
пет играча, а ми смо били лишени помоћи Бордоша и Мићовића. Поред тога, имали
смо и много „ровитих” играча.
Играо је и Димић, момак коме
је пре две недеље изгорела кућа, па користим ову прилику
да замолим све људе у граду
који одлучују о спорту, али и
све остале људе добре воље, да
на било који начин помогну
нашем суграђанину, дивном
момку и сјајном спортисти.
Ипак, успели смо да остваримо победу и направимо још један корак ка опстанку, што и
јесте циљ клуба у овој сезони –
рекао је тренер Крис-кроса
Петар Марковић.
Тим из нашег града сада заузима седмо место на табели.

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Опово: ОПОВО–ДИНАМО
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ФАП ЛИВНИЦА

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Пазова: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

0:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

27:23

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ

80:82

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЦРВЕНКА

94:79

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

60:83
98:57

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КАДЕТСКИ ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ЏУДУ

МЕДАЉЕ ЗА „КЛИКЕРЕ”

ТРИЈУМФОВАЛА АНДРЕА СТОЈАДИНОВ
У дворани СЦ-а „Шумице” у
Београду у суботу, 25. фебруара, одржано је Првенство Србије у џуду за кадете. У веома
јакој конкуренцији такмичари
ЏК-а Динамо постигли су изванредне резултате.
Шампион Србије у категорији до 48 кг постала је Ан-

У суботу, 25. фебруара, одржано
је државно првенство Специјалне олимпијаде Србије у стоном
тенису за мушкарце и жене.

новски, Алекса Ђуровић, Андријана Кртенић, Владимир
Богдановски и Огњен Ђуришић.
Сребром су се окитили Никола
Долинга, Матеја Зубовић и
Урош Ћућа, а бронзама Марија
Стојановски и Дејан Долинга.
На турниру у Турији одличне резултате остварили су и

млади џудисти Јединства из
Качарева.
Нај у спе шни ји је био Ра шко Анђеловић, који се окитио златним одличјем. Сребрне медаље су зарадиле Андреа Ђаковић и Александра

Димитровска, а бронзе су заслу жи ли Ана Ве лич ков ски,
Кристина Бјелчевић, Марко
Шарац и Никола Ђукић. На
пета места су се пласирали
Не ма ња Ко вач и Ми хај ло
Анђеловић.

У конкуренцији осам најбољих клубова у Србији наступили су и чланови панчевачког
клуба Кликер. Наши суграђани и суграђанке освојили су
две бронзане медаље у женској конкуренцији, а у мушкој
златну и бронзану медаљу.
Највреднији трофеј заслужио је Мирослав Јакимовски.

ШАХОВСКИ КУТАК

Hoffmann
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дреа Стојадинов, а Вук Кошић
и Никола Достић зарадили су
бронзане медаље.
Млади џудисти Динама
остварили су одличне резултате и на традиционалном турниру „Турија 2017”. Поред једанаест медаља, полетарци су
освојили пехар намењен најбољој екипи, а екипу из нашега града предводили су млади
тренери Милан Кајганић и
Душан Павић.
Највредније трофеје су заслужили: Матеја и Јелена Стоја-

ЛАЗАР
ШАМПИОН
Такмичар Џудо клуба
Панчево Лазар Албијанић остварио је велики
успех и освојио титулу
шампиона на Првенству
Србије за кадете.
Запажена је била и Катарина Путић, која се
пласирала на пето место.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да2)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СЛЕДИ ДЕРБИ С ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ
После гостовања у Новом
Саду Динамо на новом
искушењу
Стартују и Јабучани
Био је то прави дерби! Љубитељи рукомета у Новом Саду имали су прошлог викенда прилику да присуствују
правом првенственом окршају тренутно најбољих екипа у Србији... У
дуелу шампиона Војводине и најпријатнијег изненађења у сезони, панчевачког Динама, све је прштало...
Своје прилике имали су и једни и
други, ефикасно у нападу, чврсто у
одбрани... На крају, победу је славио
актуелни шампион: Војводина–Динамо 27:23 (11:14).
Прво полувреме у потпуности је
припало „жуто- црнима”. Миљан Буњевчевић, Иван Дистол и капитен
Бранко Радановић предводили су своје саиграче у храбром боју против великог фаворита. Динамо је надвисио
Војводину у сваком сегменту игре и
када се учинило да је на помолу још
једно велико изненађење у режији момака које предводи тренер Иван Петковић, дошло је до великог преокрета.
У другом делу утакмице Војводина
је преузела иницијативу, консолидо-

Реалност

вала своје редове, искористила све
грешке гостујућих рукометаша, али и
наклоност делилаца правде... Из минута у минут Војводина је постајала
све сигурнија, да би на крају дерби
окончала победом од четири гола „вишка”. Најбољи актер утакмице био је
голман Новосађана Лука Арсенић, који је феноменалним одбранама зауставио наде Панчеваца да могу
изненадити.
Већ у петак, 3. марта, рукометаши
Динама биће на новом, великом искушењу. Пред њима је још један дерби – с Црвеном звездом, у Београду.

ДОЛАЗИ МЕТАЛОПЛАСТИКА
Рукометаши Динама већ у среду, 8. марта, играју прву утакмицу четвртфинала Купа Србије. Вољом жреба, који је обављен 1. марта, одлучено
је да „жуто-црни” у првом дуелу на свом терену дочекају шабачку Металопластику. Утакмица ће бити одиграна у Хали спортова на Стрелишту, од 20 сати.
Реванш ће бити одржан Шапцу 29. марта.

– Дуел у Новом Саду је за нама.
Идемо даље. Очекујемо тежак меч
против Звезде, која често игра веома
оштро и грубо, чак на граници регуларности. Ипак, сви у тиму су расположени, добро се тренира, а цео
клупски погон ангажован је у припреми овог меча. Имамо мало кадровских проблема, али верујем у повољан
резултат – рекао је помоћни тренер
Динама Горан Белић на редовној конференцији за новинаре одржаној у
среду, 1. марта, у просторијама клуба.
Дерби 19. кола Суперлиге биће одигран у петак, 3. марта, у дворани СЦа „Шумице” у Београду, од 18 сати.
Наредног викенда се наставља првенствена трка и у Првој лиги „Север”. Рукометаши Јабуке, предвођени
тренером Жикицом Милосављевићем, спремно очекују наставак шампионата. Прво коло пролећног дела
првенства биће на програму у суботу,
4. марта, када Јабучани дочекују Херцеговину из Сечња. Утакмица почиње
у 20 сати.
A. Живковић

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ НА ЕРГОМЕТРИМА

МИХАЈЛО И КОСТА ШАМПИОНИ ДРЖАВЕ
Веслачка елита наше земље, уз гостовање неколико
иностраних клубова, као и
студената војних и полицијских академија, окупила се прошлог викенда у
Новом Саду, где је одржано
Првенство Србије у веслању на ергометрима.
Екипа ВК-а Тамиш, предвођена капитеном Михајлом
Атанацковим, наступила је
са 18 веслача у свим категоријама, а резултат је био више него добар. У жестокој
конкуренцији, која је појачана веслачима из Мађарске, Михајло Атанацков је
постао шампион Србије у
категорији лаких веслача.

Врло сигуран у своје могућности, он је од самог старта
преузео вођство и с временом од шест минута и двадесет секунди на 2.000
метара остварио репрезентативни резултат.
– Врло сам задовољан резултатом оствареним на
овом такмичењу, тим пре
што сам се приближио на
свега неколико секунди од
резултата клупског друга и
репрезентативца Милоша
Станојевића, који се тренутно налази у Француској
на припремама – био је
кратак коментар новог
шампиона Србије Михајла
Атанацкова.

Као студенти Факултета
за спорт и физичку културу, Коста Новаковић и Михајло Атанацков наступили
су и у трци студената, у којој су освојили још две ме-

даље. Злато је припало Кости, а бронза Михајлу.
– Задовољан сам резултатима у Новом Саду, јер смо
остварили оно што смо
планирали. Освојили смо
титулу у сениорској конкуренцији, а учешће већег
броја младих такмичара
донело нам је шесто место
у укупној конкуренцији веслачких клубова Србије, а
друго место у Војводини –
рекао је тренер ВК-а Тамиш Милан Смилић.
Ако се по јутру дан познаје, пред панчевачким веслачима је још једна успешна
сезона.
A. Ж.

ТУРНИР У КАРАТЕУ

Билборди
На обзорју се виде старе пароле,
али не видим боју...
И док тражим у твојој сјени
изгубљене године
и док тражим у твојој ријеци
оно што не постоји,
на обзорју искрсавају старе пароле,
али не видим боју...

Време је

БРОНЗА ЗА СРЂАНА
На такмичењу у Аранђеловцу надметали су се и
чланови КК-а Младост из
нашега града.
Бронзану медаљу је освојио јуниор Срђан Јокић, а
на пета места су се пласирали Јована Новаков, Михајло Пантелић и Лука

Кривo срастање, господине, криво срастање,
као кад богате просе за мираз,
а талон носе ружни и опаки
с нечувеном моћи да тјерају што зажеле,
много их је и страшно галаме,
обично разбију сва огледала на која наиђу
да не остане ни помен на љепоту,
срастање, криво срастање...

Ма хајде, мрдни већ једном, ма хајде, покрени се,
ма хајде, учини нешто, ма хајде!
Уради нешто, то је твоја дужност, много тога знаш,
ниси глупан, таквих исувише има, не очајавај.
Пљуни на своју фацу и постани човјек,
нек се чује и твоја ријеч
пљуни на своју фацу, пљуни у очи, не забушавај!

Брајовић. Сениор Милош
Макитан имао је два меча у
апсолутној категорији за
сениоре, а добро су радиле
и сестре Јаредић – Анастасија и Анђелина, али су, у
недостатку спортске среће,
остале без медаља.
A. Ж.

µВ. Ђурђевић ?„Aзра”

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар Антић,
гимназијалац:

Тамара Галовић,
гимназијалка:

Нина Дрча,
ученица:

– Видећу се с девојком,
а можда ћи ићи у
„Аполо” или на неко
друго место на
свирку. Такође,
с другарима ћу лепо
време искористити
напољу и припремаћу
се за пријемни.

– За викенд ћу увече
изаћи с друштвом,
и то највероватније
у „Ђардино”
или „Ел падрино”.
Недељу ћу свакако
посветити учењу.

– Планирам да се играм
напољу с другарима и да
се одмарам. С обзиром
на то да школу похађам
у Швајцарској, за викенд
се враћам тамо.
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