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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Број 4750, година CXLIX

Знамо ли шта
је самозаступање

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 9. ФЕБРУАРА 2018.

Хроника
Панчево
најодговорнији
град у Србији
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Политика
Да медији подједнако
прате предизборну
кампању
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Друштво
Одржан први
официрски бал
у Панчеву
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Хроника
Суперчовек који нас је
АМБАСАДОРКА СЛОВАЧКЕ ПОСЕТИЛА НАШ ГРАД

ИЗ ПАНЧЕВА ДО ОСТАЛИХ МЕСТА
ГДЕ ЖИВЕ СУНАРОДНИЦИ
Њена екселенција
задовољна што наш лист
објављује додатке на
словачком
Сарадња између Словачке
и Панчева традиционално
добра
Дагмар Репчекова, изванредни и опуномоћени амбасадор Словачке Републике у Србији, посетила је Панчево
7. фебруара. Током дана она се састала с градоначелником Сашом Павловим у Градској управи, са својим сународницима који живе у нашем граду,
као и с менаџментом и новинарима
нашег листа у редакцији „Панчевца”.
Ова посета је била планирана прошлог пролећа када је Њена екселенција примила представнике најстаријег локалног недељника на Балкану у њеној резиденцији на Новом Београду.
Амбасада уз „Панчевац”
Током кратког и веома срдачног сусрета у редакцији листа, где су јој добродошлицу пожелели Зоран Пешевски,
власник, и Драган Жујовић, директор новина, Дагмар Репчекова је подвукла да је задовољна чињеницом да
високотиражни „Панчевац” објављује додатке на језицима националних
мањина, као и да је срећна што је
словачки језик један од њих.
Пошто је прошла кроз производне
„погоне” новина и упознала се са запосленима, Њена екселенција је с великим интересовањем прелистала примерке нашег листа у којима су излазили додаци на словачком језику.

Била је заинтересована да чује неколико реченица о историји листа чији
је први број изашао далеке 1869.
Дагмар Репчекова је, потом, самоиницијативно представила неколико
модела уз помоћ којих је могуће доћи
до средстава из фондова за суфинансирање медијских садржаја на словачком језику. Рекла је да ће, с обзиром на квалитет додатака у „Панчевцу”, Амбасада Словачке Републике
подржати сваки следећи потез менаџмента новина чији је циљ поновно
објављивање текстова на словачком
језику.
На крају, прихватила је позив да
дође на пријем који ће следећег априла бити уприличен у нашем граду
поводом 150 година од изласка првог
броја „Панчевца”.
Словаци у граду у добрим рукама
На почетку посете граду, амбасадорку је дочекао градоначелник Павлов.
Он јој је представио град Панчево и
његове историјске, географске, културне и привредне карактеристике,
као и везе и сарадњу са словачком
националном заједницом која је присутна у Панчеву, пре свега на територији МЗ Војловица.
На састанку је обострано истакнуто да је сарадња између Словачке
Републике и Панчева традиционално
добра. Градоначелник је говорио о
подршци Града удружењима и културно-уметничким друштвима, као и
конкурсном суфинансирању пројеката националних заједница. Представио је и пројекат који финансира
Савет Европе, а у склопу ког су странице интернет презентације града и
најважнија документа за функционисање локалне самоуправе преведени

на словачки, као и на остале језике
националних мањина.
Дагмар Репчекова је истакла да јој
је план да обиђе сва места у којима
живе Словаци, а да је ове године Панчево прво. Додала је:
- Словачка национална мањина у
Панчеву је у добрим рукама. У наредне две године колико сам у Србији
хоћу да радим на економској сарадњи, јер мислим да је то најбољи пут
да људи остану овде, где су им корени. У мају се у Братислави састаје
међувладина словачко-српска комисија за економску сарадњу и ту ће
бити могуће да градови из Србије
покажу своје инвестиционе потенцијале, а ми ћемо се потрудити да то
буду градови у којима живи словачка
национална мањина.
Њену екселенцију су потом у просторијама МО Матице Словачке у Војловици дочекали представници трију
нај ва жни јих сло вач ких уста но ва:
СКПД „Ђетван”, СЕАВ цркве и МО
МСС. Добродошлицу јој је пожелела
ученица ОШ „Братство-јединство” Јана

Берацка рецитацијом и председник
МО МСС Михал Марко кратким говором. Дагмар Репчекова је прво погледала сталну изложбену етнографску
поставку. Представници словачких
установа су јој описали Војловицу и
словачку заједницу у њој. Марина
Хриб је говорила о учењу словачког
језика у ОШ „Братство јединство” и
сарадњи школе и Матице.
Свештеник Бранислав Кулик је причао о идеји да у просторијама старе
амбуланте буде основан дечији вртић.
Упозорио је да број Словака у Панчеву опада због малог природног прираштаја, изражене асимилације, а у
последње време и због одласка на рад
у иностранство, најчешће у Словачку. Према црквеној матичној књизи
тренутно их има 700.
Њена екселенција Дагмар Репчекова је на крају посете Панчеву отворила изложбу под називом „Моја словачка прича”, аутора Петра Дешића у
Народном музеју.
С. Трајковић

ујединио
» страна 8

Култура
Осмех и креативност
» страна 10

Село
Следи инвазија
гурмана на Качарево
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Фото-репортажа
Врата и срце увек за све
отворени
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Спорт
Дарко Спасковски
вицешампион Старог

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ

континента

„ПАНЧЕВАЦ” ИЗЛАЗИ У СРЕДУ

» страна 29

Због Дана државности Србије, празника који се обележава 15. и 16. фебруара, наредни број „Панчевца” код наших уличних продаваца можете
пронаћи дан раније – у среду, 13. фебруара.
Стога молимо наше клијенте да огласни материјал доставе најкасније
до уторка увече. Благајна „Панчевца” ће у понедељак и уторак, 11. и 12.
фебруара, радити уобичајено, од 8 до 18 сати, па ће сав огласни материјал који буде стигао до тада бити објављен у идућем броју.
У четвртак и петак благајна и редaкција нашег листа неће радити.

2

КОМЕНТАРИ

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Забрањено за пушаче
Не дао вам бог да сте пушач и да вам је човек који је недавно оставио
цигарете добар пријатељ. Нема веће муке! Тај што је до јуче фино и културно пурњао и смрдуцкао крај вас, одједном вас избегава јер му, мо’ш
мислити – смета дим. Тај што је био спреман да и по жеги, и по ветру, и
по леду на сваких сат времена с вама изађе на паузу, на по једну, две,
три, четири никотинске дозе, сад вас посматра као чудака и згубидана
кад год вас види да као жалосна сова стојите напољу сами с цигаретом у
руци. Тај с којим сте донедавно димећи претресали свакодневицу, одједном вас избегава као да је, не дао бог, епидемија малих богиња, а ви
нисте примили ММР! Ако таквог имате у околини, извините, али невиђени сте баксуз!
Све и да вас, у знак сећања на добра стара времена, удостоји заједничког одласка у кафић, немојте се унапред радовати. Пресешће вам све и
пре него што се сместите, јер ће уважена непушећа персона, корачајући
кроз локал, демонстративно махати рукама како би растерала дим уз
незаобилазно накашљавање, колачење очију и констатације да ће „бацити пеглу” и да би јој се „пре руке осушиле него што би то г.... опет гурнула међу прсте”. Далеко било да том новопеченом смору кажете како не
можете да замислите кафу без цигарете! Иако сте се у тој констатацији
годинама слагали, сад је он наједном схватио како је то тотална глупост
и да кафа има много бољи укус кад не пушите и како нам она, као и жваке, бомбоне и сокови, заправо служи да забашуримо гадост која нам се
усели у уста кад повучемо дим. Какав напор од човека!
И тако ви дођете у тај проклети кафић и с нелагодом извучете цигарету... И док приносите упаљач лишћем испуњеном штапићу (криомице се
радујући облаку дима који ће вам ускоро испунити плућа), правдате се
да морате да запалите да бисте се смирили, јер сте нервозни због превише посла и проблема и због беспарице... Ајао! Ако вам је живот мио, не
спомињите тазе непушачу беспарицу и идеју да вас цигарете смирују.
Осим ако не желите да вам израчуна како, ако пушите кутију и по на дан,
у смрад, пепео и дим претворите 345 динара дневно, 10.350 месечно,
124.200 годишње, што је преко хиљаду евра, а да не причамо о периоду
од десет година и шта ако двоје у кући пуши и бла, бла, бла... Лепо вам
кажемо, беспарица је забрањена тема!
А што се тиче идеје да вам је дуван средство за смирење, ваш некада
забавни пријатељ удавиће вас предавањем о томе како се, кад попушите
једну цигарету, одмах јавља жеља за следећом, због чега ћете сваког
минута постајати све узнемиренији. И онда, када запалите нову, ви заправо нисте смирили нервозу због текућих животних проблема, јер о њима,
реално, нисте ни размишљали, већ сте се решили зависничке кризе, која
поново почиње чим се у пепељари нађе и тај други опушак.
Онда ће досадњаковић почети да дрви о томе како произвођачи у цигарете трпају којекакве супстанце које вам, на пример, ремете центар за
жеђ, па мислите да вам се пуши, а заправо сте жедни, и центар за срећу,
па сте депресивни без цигарете. Заклеће вам се и да велики део те хемије изазива зависност која је иста као и она од хероина. Добро, истини за
вољу, све то тврде и стручњаци. Кажу да је зато данас толико тешко лишити се Пандориних кутија пуњених никотином, катраном и угљен-моноксидом. Но ако то потегнете као аргумент за неостављање, ваш (ако тако
настави – ускоро бивши) пријатељ објасниће вам да је он успео да се
ослободи грозне навике зато што је „имао позитиван став и није сажаљевао себе, већ је себи честитао што припада друштву непушача”. Укратко,
тупиће о глупом пушењу све док не утрнете и не зажалите што сте тог
антиникотинског фанатика уопште и позвали на пиће! Као да све ово
нисте знали без њега! Сад морате да запалите од муке!

***
Да, ми бивши пушачи стварно умемо да будемо напорни. Али ако једног
дана ипак решите да нас послушате, признаћете да смо у праву и бићете
нам захвални. И не морате да нам се одужите, ваша радост, свежина и
чињеница да више нисте роб индустрије за производњу канцера и срчаних и можданих удара биће нам највећа награда. С малим закашњењем
– срећан вам 31. јануар, Национални дан без дуванског дима!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Дрога није шала
Они који узимају дрогу су шмекери, а
пушење марихуане је „кул” и „фенси”!
Овако мисле тинејџери који су прошле
недеље узбуркали јавност провокативним фотографијама на „Инстаграм”
страници „ДрогаСрбија”, које је за кратко време видело неколико хиљада људи.
Иако је та страница после тога
затворена, нема сумње да ће се њени

креатори брзо снаћи и отворити нову,
с још провокативнијим садржајем.
Инатом и бунтом које су млади са
спорних фотографија показали сликајући се у близини полицијских станица и аутомобила одушевили су своје вршњаке, а старије натерали да се
запитају куда иду ово друштво и
Србија.
Једно је сигурно: после случаја
„ДрогаСрбија” показало се да су све
досадашње акције које су вођене да
би се младима указало на штетност
наркоманије „промашиле тему” и
пале у воду.
Да је то тачно, показало се након
објављивања резултата неких анкетирања младих о наркоманији. Испоставило се да они имају тотално
искривљену и погрешну представу о
ефектима и последицама узимања
различитих дрога у дужем периоду.
На питања анкетара одговарали су
да узимање дроге није ништа страшно, да не ствара никакву зависност
и да онај ко почне да се дрогира,
може да у потпуности све контролише. По њима, с конзумирањем дроге
може да се прекине кад год то неко
хоће, без страха да ће због тога имати неке последице по здравље.
Таква веровања су далеко од истине, због чега би у едукацији младих о
штетности узимања дроге било много ефикасније ако би им се директно
указивало на њене најопасније последице.
То су 27. јуна прошле године, на
трибини којом је у панчевачком
Црвеном крсту обележен Међународни дан борбе против наркоманије,
покушали да учине докторка Тамара

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поподневна дремка. Не узнемиравај!
Ових дана у парку
Снимио Милан Шупица

Мирков из Завода за јавно здравље и
медицински техничар Осман Хамзагић из те здравствене установе.
Докторка Мирков је изнела забрињавајуће податке до којих је дошла
захваљујући запосленима у панчевачкој служби Хитне помоћи и особљу
Националног центра за контролу тровања који ради у саставу Војномедицинске академије.
– Међу најтежих десет случајева
наркомана који су од почетка прошле
године медицински збринути у панчевачкој Хитној помоћи били су
шеснаестогодишњи дечак коме је
била мука након што је први пут узео
марихуану, седамнаестогодишњак
који је постао изузетно агресиван
након што је пробао екстази и двадесетпетогодишња девојка, зависник од
хероина, која је имала тежак поремећај свести. Још тежи је био случај
младића и девојке који су хероински
зависници. Након што су узели дозе
те дроге, девојка је осетила снажне
халуцинације, узела је чекић и почела да удара дечка по глави – рекла је
она.
Додала је да је велики број наркомана који се медицински збрину у
панчевачкој Хитној помоћи у тако
тешком стању да је неопходно да им
буде указана помоћ у Националном
центру за контролу тровања који ради
у оквиру Војномедицинске академије у Београду.
Тек када се с младима буде на такав
начин разговарало о последицама
узимања дрога, видеће да су њихове
идеализоване представе о томе једно,
а стварност нешто сасвим друго.
М. Г.

Марк Твен

СЕБИ САМ ПОСТАВИО ПРАВИЛО ДА НИКАДА
НЕ ПУШИМ ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ЦИГАРЕТЕ У ИСТО ВРЕМЕ.
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АКТУЕЛНО

Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ

МОДИФИКОВАТИ ФАКТОРЕ РИЗИКА
Очекује се да ће
до 2032. године
оболевање од рака
порасти за 70 одсто
У Србији се годишње
дијагностикује око
36.000 нових
случајева канцера
У оквиру Календара здравља,
4. фебруар се у целом свету,
као и у нашој земљи, обележава као Светски дан борбе против рака. Ову кампању покренуле су Светска здравствена
организација и Међународна
унија за борбу против рака, а
на њихову иницијативу, она се,
од 2016. до 2018. године, реализује под слоганом „Ми можемо. Ти можеш”.
Овај мото служи као подсетник на то да и појединац и
заједница могу дати свој допринос смањењу глобалног оптерећења раком.
Мрачна статистика
Пре ма про це на ма Свет ске
здравствене организације, оболевање од малигних болести у
свету је порасло са 12,7 милио на у 2008. годи ни на 14,1
милион људи у 2012. години.
Ови бројеви јесу драматични,
али како ствари стоје, будућност доноси још горе статистике. Наиме, очекује се да ће до
2032. године оболевање од рака
порасти за око 70%, што значи
да ће за четр на ест годи на
широм планете наjвероватније
бити чак 25 милиона оболе-

Превенција и благовремени прегледи спасавају живот
лих. Према истом извору, у
2012. години у свету је од свих
локализација малигних тумора умрло 8,2 милиона људи.
У Србији се годишње у просеку дијагностикује око 36.000
нових случајева малигних болести, док од рака умре више од
20.000 људи. Када је реч о водећим узроцима оболевања и умирања од рака у нашој земљи,
може се запазити да мушкарци највише оболевају и умиру
од рака плућа, дебелог црева и
простате, а жене од рака дојке,
дебелог црева, плућа и грлића
материце.
На основу података Регистра
за рак Завода за јавно здравље
Пан че во, у Јужно ба нат ском

округу годишње у просеку око
1.350 особа оболи и 930 умре
од малигних болести. Од тога
само у Панчеву оболи око 640
и умре око 390 особа.
Скрининг је решење
Превенција малигних болести
има огроман јавноздравствени
потенцијал и представља најефикаснији приступ контроли
малигних болести. На више од
80% свих малигних болести
могуће је утицати модификовањем фактора ризика који су одговорни за појаву болести. Уколико до болести ипак дође, њен је
исход могуће побољшати раним
откривањем, терапијом и рехабилитацијом уз одговарајуће
палијативно збрињавање.

Охрабрује чињеница да су и
у нашој земљи започети скрининг програми раног откривања малигних болести које су
најпревентабилније – скрининг
рака дебелог црева, дојке и
грлића материце. Када је реч о
територији јужног Баната, треба подсетити да се у Панчеву,
по препоруци Министарства
здравља, спроводе организовани скрининг програми рака
дебелог црева и рака дојке.
Како кажу у Заводу за јавно
здравље, у 2017. години на скрининг колоректалног карцинома у Панчеву позвано је 4.498
особa, а 3.362 особе су урадиле
тест на окултно крварење. Тест
је био позитиван код 90 пацијента. Урађено је 60 колоноскопија, при чему је откривено 13 карцинома, дијагностикована су и одстрањена 34 полипа, а откривено је и једно обољење дебелог црева које не спада у већ поменута.
Током про шле годи не на
скрининг рака дојке у Панчеву
је позвано 2.686 жена, а 824
жене су урадиле мамографију.
Позитиван БИРАДС 4 и 5 је
био код 13 налаза. Код 150
жена урађена је додатна дијагностика према Водичу добре
клиничке праксе и откривена
су два карцинома.
Д. Кожан

ВИРУСОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Потврђен грип код троје Панчеваца
Извештај о вирусолошкој ситуа ци ји који је нашем листу
доставио панчевачки Завод за
јавно здравље, потврђује да је
од почетка надзора узорковањем до 31. јануара на територији Јужнобанатског округа из
пет узорака (четири из Панчева и јед ног из Али бу на ра)
потврђена инфекција вирусом
грипа Б код три пацијената –
једног сентинелног и два болничка. Све три особе су с територије града Панчева.
У Заводу истичу да је лабораторијска потврда за једног
пацијента одрађена у Центру
за вирусологију, на Одељењу за
инфлуенцу и друге инфекције
Института за јавно здравље Војводине, а за преостала четири
пацијента на Институту за вирусо ло ги ју, вак ци не и серу ме
„Торлак”. Код пацијента с територије Алибунара, који је хоспитализован у панчевачкој Општој
болници, потврђен је респираторни синцицијални вирус.
Тренд инциденције обољења
сличних грипу током периода
од 22. до 28. јануара био је у
благом порасту у општинама
Панчево, Ковачица и Алибунар – показали су резултати
сентинел надзора, који се у
Јужнобанатском округу редовно спроводи од 2. октобра прошле године. Како кажу у Заводу за јавно здравље, укупан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

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

радним данима 7–14

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

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који посе ду ју
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви путем којих се заказују прегледи. Новости можете пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
интензитет активности вируса
грипа у последњој недељи јануара био је испод прага средњег
интензитета (Ин-94,62), али је
двоструко виши у односу на
про шлу неде љу посма тра ња
(Ин-51,61).
Анализом популационог надзора пријава обољења сличних
грипу за 2017/2018. годину, у
периоду од 1. октобра 2017. до
28. јануара 2018. број пријављених са обољењем сличним
грипу с територије јужног Баната износи 1.427, што је 74%
мање него у истом периоду
посматрања у сезони 2016/17.

године (5.549). Инциденција је
испод прага средњег интензитета (42,89) с трендом благог
пораста. Највећи број пријављених оболелих је у узрасној
групи од 30 до 64 године.
– У случају појаве симптома:
повишене температуре преко
38 степени и сувог кашља, отежаног дисања и болова у мишићима и зглобовима, јавите се
изабраном лекару. Обавезно
одлежите и узимајте доста течности: супа, негазираних сокова, лимунаде и чајева. Лекове
користите искључиво по савету
доктора – препоручује Мирја-

на Остојин, помоћник директора и менаџер за односе с јавношћу Завода за јавно здравље.
Као што је већ позна то,
основна мера за превенцију
грипа је вакцинација. У случају да имате симптоме болести,
избегавајте руковање, грљење
и љубљење. Уколико кијате и
кашљете, покријте уста и нос
марамицом, а након што је
употребите, одмах је баците у
канту за отпатке. Редовно перите руке текућом водом и сапуном и често проветравајте просторије у којима боравите.
Д. К.

У центру Панчева
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауративну
стоматологију
„Никодент медик”,
који се од самог отварања истакао по квалитету услуга, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је да
на једном месту одговори на све захтеве из области
целокупне стоматологије, па
се стога све већи број Панчевки и Панчеваца одлучује управо за посету овом центру, којим
руководи др Ђорђе Николић.

Због великог интересовања наших суграђана, у „Никоденту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у
оквиру којих стоматолошке услуге постају доступне свима. Искористите ову прилику и закажите
преглед путем
телефона 064/21-75-056. Ова
савремена и модерно опремљена ординација налази се преко
пута старе робне куће, у Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

На јавном сервису треба да има више дијалога, више критичког мишљења, и више опозиције.
(Зоран Пановић, члан Управног одбора РТС-а)

***
Разрешења чланова руководства РТС-а су регулисана законом. Ако се покаже да су прекршили правила биће разрешени, али процедура налаже да пре тога прво Програмски савет
РТС-а анализира програм, и тек онда може да донесе став о
томе.
( Владимир Вулетић, председник Управног
одбора РТС-а, у обраћању учесницима протеста
одржаном испред зграде те медијске куће)

Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

АКЦИЈА ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ „СЛОБОДНО ПАНЧЕВО”

ДА МЕДИЈИ ПОДЈЕДНАКО ПРАТЕ
ПРЕДИЗБОРНУ КАМПАЊУ
Објављено писмо РЕМ-у
у коме се захтева од те
институције да тражи
од РТС-а уравнотежено
извештавање о
активностима како
владајућих, тако
и опозиционих партија.
„Садашњи третман
опозиције је
недопустив” – пише
такође у писму.

СНС свакодневно довози активисте из других места у Београд. Зашто?
( Саша Јанковић,. председник
Покрета слободних грађана, Твитер, 4. фебруар)

***
Вучић прошао пет кругова пакла. Шести неће преживети.
(Један од наслова на првој страни
„Српског телеграфа за 7. фебруар)
***
Прихватам да је Демократска странка доведена у лошу ситуацију. Нека њена руководства после 2012. године су својим
незнањем, али и лошим одлукама девастирали Демократску
странку како у бирачком телу тако и финансијски, и довели
нас у огромне дугове из којих још не можемо да се извучемо.
( Драган Шутановац, председник ДС,
у интевјуу за „Данас”, 4. фебруар)
***
Поштујем све што је Демократска странка до сада урадила
за Србију, и све оне који и данас гласају за њу. Желео сам и
даље желим да сви заједно победимо Српску напредну странку. Да ли сам позван да присуствујем прошлонедељној прослави 28-годишњице од формирања ДС-а? Не.
(Драган Ђилас, некадашњи председник ДС, у одговору
на питање „Данаса” како реагује на Шутановчеву оптужбу)
***
Главна мета напада режима је Ђилас, као најјачи опозициони кандидат за градоначелника Београда. С друге стране,
Драган Шутановац је три пута, у року од само неколико
недеља, својим потезима помогао режиму Српске напредне
странке.
(Бојан Пајтић, у одговору на питање „Данаса”,
како коментарише изјаву Драгана Шутановца )
***
Кад те на улици опсује непознат човек, онда је то фашизам.
Кад те Славиша Лекић псује, вређа, и пише претње на „Твитеру” и у „он-лајн” издању листа „Данас” онда је то слобода
изражавања. Да ли сам добро разумео.
(Небојша Крстић, маркетиншки стучњак,
„Твитер”. 6. фебруар)
***
Ако стe мислили да је „Информер” најгори од све деце грдно
сте се преварили: тај таблоид је тек четврти на листи тужених дневних новина коју је сачинио Савет за штампу. Новинарски кодекс је најчешће кршио „Српски телеграф” (1282
пута) „Ало” (1070 прекршаја) и „Курир” ( 1016 тужби).
***
(Славиша Лекић, председник НУНС-а,
у ауторском тексту на сајту „Аваангарда”)

Одборничка група „Слободно
Панчево” објавила је на својој
страни на Фејсбуку писмо челника тринаест опозиционих
партија, покрета и удружења
грађана упућено крајем прошлог месеца Регулаторном телу
за електронске медије и Савету РЕМ-а. У њему се упозорава
на неравномерну заступљеност
политичких партија у информативним програмима јавног
сервиса и приватних емитера
од како је почела предизборна
кампања.

„Позивамо РЕМ да уз поштовање независности уређивачке
политике електронских медија
у програмима јавних, али пре
свега комерцијалних емитера

НИСУ СКУПИЛИ НИ 500 ЉУДИ!
Српска напредна странка сматра да све тајкунске паре,
лажи, циркуске представе, обмане и увреде нису помогле
представницима целе опозиције да пошаљу ружну слику
Србије у свет.
Грађани Београда и Србије послали су им јасну и директну поруку–да не желе никада више да стану уз лопове и
лажове, представнике лоповско-тајкунске коалиције, који су
годинама уништавали нашу државу и чинили све да униште
будућност наше деце.
Шта народ мисли о Ђиласу, Шапићу, Јеремићу, Јанковићу, Шутановцу, Тадићу, Живковићу и њиховом шефу Мишковићу довољно говори чињеница да вечерас, на протесту
испред зграде РТС-а који су организовали, нису успели да
окупе ни 580 својих чланова! Поређења ради, Синиша Мали
је имао више људи на трибини која је одржана у Вреоцима,
него сва опозиција на вечерашњем протесту.
За разлику од свих њих, Српска напредна странка је увек
радила у корист грађана и наставиће да се свакодневно
бори за њихов бољи живот и већи стандард, за развој и
напредак, јер волимо Београд и целу Србију.

обезбеди да се предизборна кампања за предстојеће београдске изборе прати уравнотежено, подједнако, и непристрасно. Подсећамо да комерцијални еми те ри који су доби ли
националне фреквенције имају законску обавезу да поштују
професионалне медијске стандарде, и штите законом загарантован медијски плуралитет.
Право је грађана и национални интерес да предстојећи избори протекну у демократској
атмосфери. Садашњи третман
опозиционих партија, покрета,.
и удружења грађана у појединим јавним сервисима и комерцијалним медијима је дискриминаторски, и недопустив, и
један је од фактора који највише угрожава законитост и легитимитет изборног процеса”истиче се у овом писму.
У њему се може прочитати и
да су многи грађани у Србији
незадовољни због тога како Регулаторно тело за електронске
медије врши своју законску обавезу заштите медијског плурализма и јавног интереса у области јавног информисања.

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ ПЕТРА ЈОЈИЋА ЗА МИНИСТРА ЕКОЛОГИЈЕ

Када ће бити уклоњени радиоактивни громбрани?
Да ли ће и када са наших стамбених зграда и других објеката бити уклоњени радиоактивни громобрани који су одавно
требали да буду замењени безо па сним и нешко дљи вим?
Поводом овог проблема који
још увек није решен наш суграђа нин, адво кат, нека да шњи
министар правде, и посланик
у Скуп шти ни Срби је Петар
Јојић поставио је ових дана
више посла нич ких пита ња

У ПЕТАК, 9. ФЕБРУАРА

Долази амбасадор Велике Британије
У петак, 9. фебруара, наш град
ће посетити амбасадор Велике
Британије у Србији Денис Киф.
Он ће у Рагионалном центру за
таленте „Михајло Пупин” заједно са представницима „British
Council”-a за Западни Балкан
као и представницима локалне
власти и невладиних организација присутвовати обележавању
почетка друге фазе реализације
пројекта „Активни грађани”.
Циљ тог пројекта је обучавање младих у државама Запаног Балкана да боље разумеју
потребе својих локалних зајед-

ница и њихов положај у региону да би активно радили на
побољшању.
Пројекат „Активни грађани”је важан и због тога што је
осмишљен ради јачања способности младих које су потребне
за запошљавање на савременом тржишту рада, и вођења
више пажње институција према аспирацијама и потребама
младих.
Реализација овог пројекта у
Србији почела је децембра 2017.
године. Инструктори из Велике
Британије тада су одржали пето-

Подсећамо, незадовољство
грађана начином на који РТС
обавештава јавност о досадашњем току предизборне кампање био је повод за протест
који је одр жан 4. фебру а ра
испред зграде РТС-а, у присуству неколико хиљада људи.
Учесници тог скупа истакли
су захтев да јавни сервис, с
обзиром да га плаћају сви грађани, равноправно обавештава
о активностима свих партија и
других политичких организација, јер је на то обавезан на
основу закона.
На протесту су затражене
оставке најодговорнијих у руководству Радио Телевизије Србије, као и председника њеногУправног одбора. Објашњено је
да би они то требало да ураде
због бројних примера необјективног и пристрасног извештавања.
Поједини говорници су оптужили РТС и због тога што је
по њиховом мишљењу, та телевизија од увођења вишестраначког система увек извештава ла про тив опо зи ци је, а у
корист владајућих странака.

дневну радионицу за 35 чланова НВО са Западног Балкана.
Током обуке су обрађени различити примери потреба младих на локалном нивоу, и зајесдно са учесницима су пронађени
начини за њихово решавање.
Партнери „British Council”a у реализацији овог пројекта
су Центар за едукацију и транспарентност из Панчева, Удружење студената са хендикепом из Бео гра да, Жен ска
алтернатива из Сомбора, Центар за омла дин ски рад из
Новог Сада, итд.

Горану Тривану, министру екологије у Влади Србије.
–На првом месту, тражио сам
да ми одговори колико има у
Панчеву радиоактивних громобрана, и на којим објектима
се налазе. Затим, захтевам да
ми одговори и на питања ко су
власници тих громобрана, као
и на то ко је овлашћен да их
одржава, а ко би требало да их
уклони, и демонтира. Подједнако је важно и то постоји ли
рок трајања тих громобрана, и

шта су Министарство за заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине предузели
да се уклоне радиоактивни громобрани јер је доказано да су
они опасни. И на крају, занима ме и то шта планира да уради Министарство за заштиту
животне средине да би се грађанима Панчева омогућило да
живе у здравој животној средини. Ово је изузетно важно с
обзиром да је Панчево најза-

гађенији град у Србији, у коме
како је добро познато, постоје
три петрохемијске фабрике које
угрожавају животну средину–
изјавио је за „Панчевац” Јојић.
Под се ћа мо,
Скуп шти на
Србије је још пре осам година
усвојила Закон о нуклеарној
сигурности и заштити од јонизујућих зрачења којим је између осталог прописано да они
морају да буду скинути до краја 2014. године. Међутим, тај
посао ни до данас још увек није
завршен. Процењује се да у градовима Србије има око 700
радиоактивних громобрана који
су одав но мора ли да буду
демонтирани и уклоњени.
Иако су по закону за уклањање радиоактивних громобрана сада задужене скупштине станара тај посао не може
да се заврши, јер скидање и
складиштење само једног громобрана кошта око 3.000 евра!
Надлежне институције у нашој
држави покушавају да обезбеде тај новац од донатора из
иностранства.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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КАКАВ НАМ ЈЕ КВАЛИТЕТ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПАНЧЕВО НАЈОДГОВОРНИЈИ
ГРАД У СРБИЈИ

Представљање на важним
међународним сајмовима

Шта радимо добро, а где
су неопходна побољшања
Дефинисати правце развоја,
умрежити удружења
Програм се наставља
и ове године
Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао je Програм мониторинга и евалуације квалитета услуга социјалне заштите у Граду Панчеву, а
резултати овог процеса представљени су на завршној конференцији уприличеној у петак, 2. фебруара, у малој
сали Градске управе.
Израду оваквог програма стриктно
налаже Закон о социјалној заштити из
2011. године, а циљ тог специфичног
оцењивања јесте да корисници услуга
социјалне заштите добију што квалитетнији третман, али и да се онима који
услуге пружају, као и самом Граду, који
их финансира, омогуће стручна подршка и препоруке о томе како да свој
даљи рад унапреде и побољшају.
Ко је био под лупом
Занимљиво је да овакву врсту екстерног надзора, мониторинга и евалуације у области социјалне заштите до
сада није вршио нико у Србији, а Панчево тај процес успешно спроводи већ
три године. Током прошле године
Покрајински завод је пратио рад Дома
„Срце” у Јабуци, Геронтолошког центра и Сигурне куће.
– Позната је чињеница да је Панчево један од социјално најодговорнијих градова у Републици Србији. На
то, пре свега, указују две ствари: висок
квалитет услуга социјалне заштите и
финансијска средства која издвајамо
за те услуге. У 2017. години буџетом
смо планирали преко 393 милиона
динара за услуге социјалне заштите,
а реализовано је нешто више од 320

радовима, извештавање градоначелника Панчева и покрајинских инстуција о радовима, итд. За координатора свих послова је изабран Ђурица Ресановић, секретар Секретаријата за инвестиције Градске управе.
Градско веће Панчева је дало зелено светло и за предлог да се одреди
носилац посла на пројекту „Друга
фаза изградње потамишког колектора”. Због људских и техничких
капацитета и бројних до сада успешно реализованих послова предложено је да то буде Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација”. У име Града Панчева оно ће бити
задужено за реализацију овог великог посла.
На седници Градског већа која је
одржана 6. фебруара су усвојени

Међу важним одлукама које су
донете на седници Градског већа су
и оне из којих се види да се у Панчеву све интензивније ради да би се
завршили послови у вези са инфраструктурним опремањем Северне
индустријске зоне.
Чланови Градског већа одлучили
да Секретаријат за инвестиције Градске управе буде носилац послова
који ће омогућити припремање
потребне документације, надзор над

годишњи програми управљања споменицима природе „Два стабла белог
јасена” ( код Долова) „Ивановачка
ада”, „Стабло црнолисне букве” ( у
Омољици) и „Кестен Ћурчина” ( у
Панчеву) О одржавању тих природних драгуља водиће рачуна одређена јавно-комунална предузећа а да
би оно било што боље у градском
буџету је издвојена одређена сума
новца.
М. Г.

Задовољство корисника је увек на првом месту
милиона. Ове године смо у те сврхе
определили око 350 милиона динара. Мониторинг услуга радимо од
2015. године и досад смо од Покрајин ског заво да доби ли неза ви сан
поглед на квалитет наших бројних
услуга, као и корисне препоруке, које
смо и уважили – истакао је, између
осталог, градоначелник Саша Павлов.
Директорка Покрајинског завода за
социјалну заштиту Татијана Грнчарски похвалила је чињеницу да је Град
Панчево сагледао важност улагања
средстава у одређене услуге, али и да
је увидео колико је важно проверити
како су се та средства користила и
какав је био квалитет услуге по крајње кориснике.
Шта су приоритети
Према речима Анђелије Ђоловић,
саветнице за социјалну заштиту у
Покра јин ском заво ду, пан че вач ка
локална самоуправа показала је да јој
је један од приоритетних циљева развијање нових и унапређивање постојећих услуга социјалне заштите.
– Током 2016. и 2017. године ставили смо акценат на сагледавање напрет-

ка који је учињен, проверавали смо
шта се урадило када је реч о датим
препорукама. Радили смо и на оснаживању стручних радника који су
директно укључени у процес пружања
услуга. Што се тиче наших предлога
упућених локалној самоуправи, они се
односе на Стратегију развоја социјалне заштите Града Панчева, која је урађена за период 2014–2018. године, па
је стога сада потребно започети дефинисање праваца развоја већ постојећих услуга и идентификовање оних
које у заједници недостају. Једна од
препорука Завода, с циљем рационализације трошкова, јесте и да се ради
на умрежавању удружења на локалном
нивоу – истакла је Анђелија Ђоловић.
Према речима Миленка Чучковића, члана Градског већа задуженог за
подручје рада, запошљавања и социјалних питања, град тежи да услуге
социјалне заштите појача и подигне
на виши ниво, те ће се стога сарадња
с Покрајинским заводом наставити и
у 2018. години. За те сврхе је већ
издвојено 600.000 динара.
Д. Кожан

НАША АНКЕТА

ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ БРОЈ ГЛАСНИКА МУЗЕЈА БАНАТА

Очување локалне историје
и културе

КОЛИКО ВРЕМЕНА ДНЕВНО ПРОВОДИТЕ НА ИНТЕРНЕТУ?

Неколико сати информисањa и дружењa

A. БОРКОВИЋ

Деветнаести број годишњег издања
Гласника музеја Баната представљен
је у среду 31. јануара у Народном
музеју Панчево.
У изради овог часописа учествовало је преко четрдесет сарадника из
музеја у Панчеву, Кикинди, Вршцу,
Зрењанину, Белој Цркви и осталих
сродних установа. Неке од текстове
су писали стручњаци из Завода за
заштиту споменик културе у Панчеву
и по први пут полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“.
- Овакав годишњак је врло неопходан Панчеву. као и свим установама
културе у Банату. На овај начин успевамо да сачувамо један део локалне
историје и културе, рекао је директор
Народног музеја Панчево Мирослав
Бирцлин.
„Гласник музеја Баната“је стручни
часопис из области музеологије, уметности и културе, основан 1988. као
„Гласник Народног музеја Панчево“.
Имао је задатак да стручној и широј
јавности представи резултате научних истраживања и музеолошке делат-

Панчево ће заједно са још 7 војвођанских градова ( Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Кикинда, Вршац,
Сремска Митровица, и Сомбор) ове
и следеће године имати прилику да
се представи на 4 велика међународна сајма који су намењени потенцијалним инвеститорима (Пекинг,
Франкуфрт, Минхен, и Берлин) чуло
се на седници Градског већа која је
одржана 6. фебруара.
Споразум о заједничком представљању војвођанских градова потписан је у Покрајинској влади, а том
приликом је истакнуто да ће заједнички наступи на инвестиционим
сајмовима бити добра шанса за привлачење заинтересованих за улагања у Војводини, и промоцију војвођанске привреде.

ности у нашем Музеју. Од 1995. часопис прераста у „Гласник музеја Баната“, када се панчевачком Музеју придружују и колеге из Кикинде, Вршца,
Зрењанина и Беле Цркве. Уредник
овог издања Дамир Прашникар је
истакао да се садашњи креатори часописа труде да испоштују све циљеве
које су имали оснивачи часописа, али
и да их и унапређују.
- У релазацији овогодишњег часописа је заједно радило преко четдесет сарадника – аутора, рецезената,
коректора, лектора ,преводиоца и осталих чланова редакције, и мислим да
је овај тимски рад дао веома добар
резултат – рекао је Прашникар.
Чланци су подељени у више целина: археологија, етнологија, историја,
историја уметности, конзервација, грађа, извештаји и прилози и прикази.
Средства за реализацију Гласника
обезбеђена су из Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницима
и буџета Града Панчева.
М. М. В:

А. БУБОЊА

Желели ми то или не, интернет је
део наше свакодневице. Откако се
пробудимо, комуницирамо с пријатељима, информишемо се и истражујемо. Када смо сами, одлично је
друштво, али и у периодима грозних
вируса, и један је од омиљених видова забаве.
Питали смо наше суграђане колико они времена дневно проводе на
интернету и које савремене технологије најчешће користе.
АЛЕКСА БОРКОВИЋ, студент:
– Интернет користим у просеку
два-три сата дневно. Највише као
медиј информисања и комуникације
с другим људима. Савремене технологије су део моје свакодневице, а с
обзиром на то да студирам дигиталне уметности и радим као сниматељ
на ОКК и МТС телевизији, логично,
видео-камера је „оружје” које ми је
увек при руци. Играм се њоме на све
могуће начине.
АНЂА БУБОЊА, комуниколог:
– Тешко питање. Сигурно четири
до пет сати дневно. Највише сам на
„Инстаграму” и „Гуглу”. Од савремене технологије највише користим

А. ЊАГУЛ

Б. ПЕТРОВИЋ

телефон, који ми је заменио и компјутер.
АЛЕКСАНДРА ЊАГУЛ, студенткиња
новинарства:
– По цео дан сам на интернету, јер
се најчешће преко „WhatsApp-a” чујем
с дечком и пријатељима. У тренуцима досаде улазим на „Инстаграм” безброј пута. Када ми је потребна информација у вези с факултетом, проналазим је у групи на „Фејсбуку”, у којој
су све колеге. Такође, постоје многи
сајтови на које сами професори „постављају” информације, па и њих често
проверавам. Иако постоји мишљење
да нас је интернет учинио асоцијалним, сматрам да је веома користан и
због факултета и посла којим се бавимо, и зато што нам је готово свака
информација на свету доступна.
БИЉАНА ПЕТРОВИЋ, трговац:
– Немам одређено време колико
сам на интернету дневно, али сигурно више од два сата. Савремене технологије користим највише у вези
са едукацијом, јер се бавим плетењем, али и за рекламирање мојих
производа на „Инстаграму” и на „Фејсбуку”.

Д. МИЛОЈКОВ

М. ВИДОВИЋ

ДУШАН МИЛОЈКОВ, бициклиста:
– Интернет користим сваки дан по
сат времена. То ми је тренутно једини
вид комуникације на даљину којом остварујем размену мишљења. Тај начин сматрам брзом поштом и средством брзог
протока информација, без којег се данас
не може ништа у савременом свету. Највише га користим када сам на путовањима бициклом по целој Европи. Имам
пуно пријатеља којима се најављујем
када стижем. Савремене технологије
користим највише за истраживање лепих
предела у разним земљама које желим
да видим и упознам. Тако сазнајем најбоље и најбрже све што ме занима о
некој земљи и градовима у њој.
МИОДРАГ ВИДОВИЋ, тренер у оријентиринг клубу ОСА Панчево:
– На интернету проведем од три до
пет сати дневно, јер имам доста обавеза према страници клуба. Понекад погледам неки филм или нешто на „Википедији”. Углавном користим „Фејсбук”
месинџер на телефону, али и неке апликације, као што су „WhatsApp” и „Viber”,
јер ми је лакше да комуницирам с клинцима које тренирам.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

ЗНАМО ЛИ ШТА ЈЕ САМОЗАСТУПАЊЕ
Систематска
подршка особама
са интелектуалним и
физичким тешкоћама
Реализација почела
2016. године

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Пшеница једнозрнац
Једнозрнац (Triticum monococcum L.), у народу познат
као шиљ или пир једнозрнац, уз двозрнац, најстарије је жито које су људи гајили на нашој планети. Самоникли пир једнозрнац људи
су сакупљали и користили
у исхрани још у палеолиту
(пре 16.000 година). Гајена
врста је пореклом с горњих
области плодног полумесеца Блиског истока, где су је
људи, према археолошким
изворима, почели производити пре око 10.000 година
(средње камено доба). Од
северног дела плодног полу-

ина од модерних пшеница
и сматра се хранљивијим
јер има и веће количине
масти, фосфора, калијума,
пиридоксина и бета-кароте на. Шире њем орган ске
производње у земљама централне Европе седамдесетих година XX века, због
својих агрономских и нутритивних особина, пшеница
једнозрнац се враћа у произ вод њу. Јед но зр нац се
данас гаји ради зрна које се
као цело користи за прављење паху љи ца, при пре му
супа, сала та, сосо ва или
самлевено у смешама с бра-

Финансијска подршка
Европске уније
Један од бројних важних пројеката које удружење „На пола
пута” континуирано спроводи
с циљем да побољша квалитет
живота особа са интелектуалним тешкоћама и потпомогне
њихову инклузију у друштво,
почео је у априлу 2016. године
и трајаће 24 месеца.
Његов назив је „Самозаступници за основна права особа
са инвалидитетом у Србији”, а
више речи о томе шта су учесници у оквиру њега до сада
постигли, било је на трибини
одржаној у понедељак, 5. фебруара, у просторијама Градске
управе.
Говорити у своје име
Чланови Групе за самозаступање окупљали су се током
прет ход них месе ци јед ном
недељ но на јед но ча сов ним
радионицама и учили су да
говоре у своје име о проблемима који утичу на њихов живот
и да се залажу за своје ставове
пред другим друштвеним групама, политичарима и доносиоцима одлука у целини.
Прва група за самозаступање основана је у удружењу „На
пола пута” још 2014. године, а
у актуелном пројекту учествују и слични тимови из Јагоди-

Имамо право да слободно изразимо своје мишљење
не, Новог Сада и Београда. Пројекат финансира Делегација
Европске уније у Републици
Србији у оквиру програма EIDHR-а под нази вом „County
Based Support Scheme 2016”.
– Циље ви про јек та су да
допринесемо поштовању људских права особа са инвалидитетом у Србији, да оснажимо и
укључимо особе са интелектуалним тешкоћама за активну
борбу за своја права, да јачамо
капацитете удружења грађана
за формирање група за самозаступање, да спроводимо међународне и националне правне
акте, да стварамо националну
мрежу самозаступника и, на
крају, да се повежемо са европском платформом за самозаступнике. Током реализације
пројекта дошли смо до закључка да је самозаступање начин
да обез бе ди мо систе мат ску
подршку особама са интелектуалним и физичким тешкоћама да говоре у своје име и
залажу се за своја права – рекла
је Александра Јанић, водитељ

Групе за самозаступање у удружењу „На пола пута”.
Велики напредак
Она је набројала и шта су све
учесници пројекта постигли до
сада.
– Учествовали смо у раду
фокус-групе за јачање капацитета локалних самоуправа у
југоисточној Европи, коју је
организовала Градска управа.
Дали смо предлоге за унапређе ње кому ни ка ци је Град ске
управе са особама са инвалидитетом, који су уважени. Свакодневно смо се самозаступали пред другим људима и организацијама. Учествовали смо
на завршној регионалној конференцији о социјалној инклузији градова у Загребу, као и у
обуци „Спречавање насиља над
женама са инвалидитетом у
резиденцијалним условима” –
издвојила је Јанићева.
Према речима самозаступника Немање Јовића из удружења „На пола пута”, чланови групе су на радионицама

научили бројне вештине неопходне за вођење квалитетног
живота.
– Причали смо о проблемима с којима се сусрећу млади данас, а то су, између осталог, дискриминација и неуважавање различитости, незапосленост и лоша комуникација с вршњацима, наставницима и родитељима. Увежбали смо да се за своја права
боримо, да самостално или у
гру пи доно си мо одлу ке, да
искажемо своје мишљење а
да притом никог не увредимо и да буде мо одго вор ни
како за себе, тако и за заједницу у којој живимо – рекао
је Јовић.
Сви они који би желели да
учествују на радионицама за
само за ступ ни ке и да нау че
нешто више о тој теми, могу
посетити неки од састанака
који се одржавају четвртком,
од 13 до 14 сати, у просторијама удру же ња у Ули ци цара
Душана 1.
Д. Кожан

СЕМИНАР У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Новине у прописима

месеца ова врста се ширила
у производњи ка Кавказу,
Балкану, све до централних
делова Европе. У исхрани
се зрно користило за кување каше, слично као и двозрнац. С појавом приноснијих жита, крупника, као и
голозрних врста пшенице,
једнозрнац је потиснут из
производње. До средине XX
века у алпским областима
и на простору Кавказа, Крима и Балкана местимично
су гајени озими и пролећни
шиљ у сиромашним, брдским и планинским подручјима у екстензивним условима производње.
Биљке једнозрнца имају
виша стабла и дужи вегетаци о ни пери од од обич не
пшенице. Зрно ове пшенице чврсто је обавијено плевама и плевицама, после
жетве остаје плевичасто, па
га је пре употребе у људској
исхрани потребно ољуштити. Приноси се крећу од 2,5
до 3,5 т ха -1. У маргиналним подручјима за гајење
правих жита у неповољнијим годинама и на сиромашним земљиштима пролећне сорте једнозрнца могу
дати веће приносе зрна од
про лећ них сор ти обич не
пшенице. Зрно ове пшенице има већи садржај проте-

шном других жита у пекарској индустрији. У исхрани
домаћих животиња користе
се неољуштена зрна као концентрована сточна храна, а
надземна биомаса као волуминозна. Треба истаћи да
новије селекције, које имају чврсто и високо стабло,
успешно замењују овас и
тритикале у крмним смешама, на већим надморским
висинама, у условима хладније континенталне климе.
Због свега тога селекционисане сорте једнозрнаца интересантне су за гајење у специфичним агроеколошким
условима, на малим површинама у систему органске
производње, ради зрна или
биомасе која се може користити као зеленишно ђубриво. На нагнутим теренима
и у подручјима јаких зимских ветрова погодан је за
гајење као покровни усев.
Пиреви једнозрнци данас
су на већим површинама у
производњи заступљени у
Индији и Турској. У Европи
се у Италији и Француској
гаје у маргиналним подручјима, на имањима која се
баве органском производњом, због својих нутритивних вредности и прилагођености мање повољним агроеколошким условима.

Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа, у сарадњи са Привредним Саветником из Београда
организовала је у понедељак,
5. фебруара семинар на тему
„Годишњи финансијски извештај, обрачун пореза на добит
за 2017.годину и остале актуелне теме“ на којем је било
више од седамдесет учесника.
Овом приликом предавачи
су објаснили новине у прописима везане за израду годишњег финансијског извештаја

са практичним примерима,
припремне радње за састављање финансијског извештаја за
2017.годину у складу са важећим прописима, као и обрачун
пореза на добит за привредна
друштва и друга комерцијална
правна лица за 2017.годину.
Скуп је отворио нови директор Регионалне привредне
коморе Јужнобанатског управног округа др Марко Ћулибрк,
а присутнима се обратио и
Милош Јелић из Привредне
коморе Србије.
М. М. В.

ЈОШ ЈЕДНА ШАНСА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

Продужен рок за пријаву
Рок за учешће у акцији „Најбољи из Србије“ продужен је
до 12. фебруара. Доделу овог
вредног признања за које се
могу пријавити компаније из
наше земље традиционално
организују Привредна комора
Србије и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Најбољи робни и корпоративни брендови ове године ће
бити бирани у 24 категорије,
међу којима су и три нове –
Најбољи хотел у Србији, Нај-

бољи „мали“ туристички смештај у Србији и Најбољи органски производ из Србије.
Традиционална акција ПКС и
Министарства трговине, туризма и телекомуникација која се
ове године органзује по тринаести пут подиже видљивост домаћих брендова, а признање које
је од 2004. понело 312 добитника у различитим категоријама.
Критеријуми за избор најбољих дефинисани су посебном
методологијом, која обухвата
анализу тржишно-финансијских

параметара, гласање потрошача, пословних партнера и стручњака, као и оцене жирија. У
жирију су представници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Министарства привреде, Привредне коморе Србије и истакнути стручњаци из света маркетинга, комуникација и медија, заштите
потрошача. Гласање почиње средином фебруара.
Од 2004, када је акција „Најбоље из Србије“ први пут организована, номиновано је више

од 1700 брендова. Из годину у
годину све је више пријављених компанија за ово признање и све више потрошача, привредника и стручњака који гласају за најбоље.
Учешће у акцији је бесплатно, пријављивање компанија и
гласање је онлајн на званичном сајту www.najboljeizsrbije.com,а информације ће бити
доступне и на друштвеним мрежама ове акције и Привредне
коморе Србије.
М. М. В.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Доспева рата за порез на имовину
Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који
не воде пословне књиге – физичка лица да у среду, 14. фебруара, доспева прва рата за порез
на имовину за 2018. годину и
да је у току достава уплатница.
Код пореских обвезника који
су у прописаним роковима

плаћали обавезе, износ на
уплатници је у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2017. године – наводе
у Секретаријату. Ако порез
нисте плаћали на време, биће
вам испостављен рачун за
неплаћену главницу по решењима увећану за камату обрачунату у складу са законом, а

на то ће бити додат износ прве
рате за порез на имовину за
текућу годину.
Из Секретаријата апелују на
обвезнике да благовремено
измире своја дуговања како би
избегли плаћање камате и
покретање прекршајног поступка и принудне наплате.
Д. К.
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Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОШЛОГ ПЕТКА У ДОМУ ВОЈСКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОДРЖАН ПРВИ ОФИЦИРСКИ БАЛ
У ПАНЧЕВУ
Наступила је плесна
група „Тамо далеко”
из Новог Сада,
састављена од
припадника Прве
бригаде Копнене
војске и Речне
флотиле
У препуној сали Дома Војске
Србије прошлог петка је одржан први официрски бал у панчевачком гарнизону.
На том лепом догађају прва
је наступила плесна група „Тамо
далеко” из Новог Сада, састављена од припадника Прве бригаде Копнене војске и Речне
флотиле. Њени чланови су за
све присутне плесали уз композиције „Српкиња”, „Дорћолка”, „Бојарка”, „Краљево оро”,
„На лепом плавом Дунаву” и
„Пукни, зоро”.
У другом делу бала, уз тактове композиција „Српски валцер” и „Тамо далеко” и „Војвођанског сплета”, заплесали су
сви гости. Композиције су изводи ли чла но ви умет нич ког
ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички”, под
диригентском палицом мајора
Игора Митровића.
Првом официрском балу у
Панчеву присуствовали су коман-

дант Копнене војске генералпотпуковник Милосав Симовић,
бригадни генерали Жељко Петровић и Зоран Величковић, капетан бојног брода Андрија Андрић,
начелница Јужнобанатског управног округа Данијела Лончар, пензионисани припадници војске и
бројни гости из културног и јавног живота овог града.
Први официрски бал у Србији изве ден је 1852. годи не.
Након тога ти догађаји су организовани у свим гарнизонима
у Србији у периоду између два
светска рата, а тачни подаци о

томе да ли је балова било и у
Панчеву не постоје. Организовање официрских балова на
начин на који их данас организују припадници Копнене
војске отпочело је у Врању 2008.
године, на иницијативу тадашњег команданта Четврте бригаде Копнене војске, бригадног
генерала Милосава Симовића.
Офи цир ски бало ви се од
2015. годи не, поред Вра ња,
организују и у Нишу, Краљеву
и Новом Саду, а од ове године
и у Панчеву. Организатори официрског бала и наступа плесне

групе били су мајори Милан
Бурмуџија и Александар Манџић из Прве бригаде Копнене
војске.
На првом официрском балу
у Панчеву госте су дочекивали
пуков ник Миро љуб Чупић,
начелник штаба у Специјалној
бригади, и мајор Владан Коларић, командант 11. пешадијског батаљона Прве бригаде
Копнене војске. Јединице које
су они представљали биле су
домаћини првог официрског
бала у Панчеву.
М. Глигорић

ПОЗОРИШТЕ ЛЕКТИРА

Представе намењене средњошколцима
У четвртак, 1. фебруара у Дому
омладине Панчево одиграна је
представа „Фауст“ Јохана Волфганга Гетеа у извођењу позоришта „Лектира“.
Позориште „Лектира“ настало је по идеји глумца Ивана
Јевтовића који је у сарадњи са
својим колегама Миленом
Николић и Дејаном Јајчанином и своје породице започео
рад на оснивању новог позоришта које има едукативни
карактер. Као тему изабрали
су школску лектиру и у сарадњи са професорима књижевности одабрана су одређена
дела планом и програмом уврштена у рад школа на територији Републике Србије. Свако
извођење представе прати радионица у којој публика има прилику да активно дискутују са
глумцима и професорима српског језика и књижевности.

Ученицима је након представе
омогућено да изнесу своја размишљања о комаду-књижевном делу и ономе што су видели на сцени, али и да одаберу

одређене сцене које желе да
одгледају поново или да их
редитељи измене, након чега
глумци одиграју тај сегмент
према њиховим инструкција-

ма. Циљ је адекватно разумевање и анализа одређеног књижевног дела.
Панчевачка публика, међу
којом су најјвећи број чинили
ученици средњих школа врло
активно су учествовали у дискусији о представи и глумцима
постављали разна питања о
томе како они доживљавају ово
дело, посебно из угла ликова
које су тумачили.
Дом омладине Панчево и
Позориште Лектира потписали су уговор о сарадњи за 2018.
годину, па ће се и Аполу у
наредном периоду играти представе „Ромео и Јулија“ Вилијам Шекспир, „Јазавац пред
судом“ Петар Кочић, „Народни посланик“ Бранислав Нушић
и „Покондирена тиква“ Јован
Стерија Поповић. Улаз за све
представе биће слободан.
М. М. В.

НАШ СУГРАЂАНИН ИЗЛАЖЕ У БЕОГРАДУ

Портрети љубави и пријатељства
Изложба уметничких фотографија нашег суграђанина Чедомира Милосављевића, академског сликара, отворена је у
четвртак, 1. фебруара, у „Срећној галерији” Студентског културног центра у Београду и
моћи ће да се погледа до суботе, 10. фебруара.

На фотографијама су махом
приказане особе са посебим
потребама, чланови удружења
МНРО, а кадрови су снимљени на радионици ручног прављења папира и током припрема за адаптацију представе
„Ромео и Јулија”.
– Просјаци и мртве природе, теме којима се иначе бавим
су, током припреме ове изложбе, потиснуте у други план.
Могао сам да их и не излажем,
јер су портрети особа са посебним потребама убедљивији од
ма које моје личне теме. Они
су толико позитивно утицали
на мене, не само зато што никада нису одбили наше захтеве
током снимања, него и због
само њима својствене љубави
и бриге о пријатељима. Посебна благодарност сарадницама
које воде свакодневну бригу о
њима – истакао је аутор.
Чедомир Милосављевић
рођен је 1960. године у Панчеву. Дипломирао је на Факул-

тету ликовних уметности у Београду (ФЛУ), на одсеку за сликарство у класи проф. Војислава Тодорића. Поред фотографије, професионално се бави
и иконописом. Боравио је на
студијским путовањима у Паризу, Бечу и на Светој Гори. Осни-

вач је и члан уметничке групе
„Свети Лука“, у Панчеву. До
сада је излагао на две самосталне изложбе фотографија у
Београду и Панчеву, а његова
дела била су застуљена и на
бројним колективним поставкама.
Д. К.

„Мамин тест” Роба Фицпатрика
Кажу да никада не би требало да питате своју маму да
ли је ваша идеја о послу који
бисте желели да започнете
добра или није, јер мама вас
воли и највероватније ће вас
слагати. Истина је да никога
не би требало да питате да
ли је ваша идеја о покретању
бизниса добра или није. Једноставно, то је лоше питање
и свако кога будете питали,
слагаће вас бар мало. Заправо, они и немају обавезу да
вам кажу истину. Ви сами
морате да сазнате и схватите
да ли је оно што сте наумили
да урадите вредно ваших
напора и ресурса или није.
Разговор с купцима је једна од основних поставки
успешног стартапа. Знамо да
у тој ситуацији морамо дати
све од себе, јер је веома тешко
обавити кључне разговоре
ваљано. „Мамин тест” вам

износи примере како комуникација с важним клијентима може кренути у погрешном смеру и како можете
успешно да је остварите и
обезбедите себи сигурна средства.

Два читаоца који до среде, 14. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена током дана проводите у спремању хране?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Мамин тест” Роба Фицпатрика. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Инамората” Меган Чанс
Била је оличење Венеције,
са својом бесмртном способношћу да се одупре времену, с тим дивним тајанственим очима које су обећавале избављење и спас и уснама које су шапутале на стотине заносних обећања. Обећања сатканих од лажи.
Побегавши од скандала у
Њујорку, амбициозни уметник Џозеф и његова сестра
Софи стигли су у очаравајућу деветнаестовековну Венецију и имају само једно на
уму: желе да пронађу богатог покровитеља за Џозефов
рад. Али загонетни Ханиганови нису једини који нешто
таје. Џозефов таленат убрзо
ће привући пажњу отмене и
величанствене куртизане,

музе која је инспирисала
ремек-дела великих уметника. Жена која најбоље зна
колика је цена вечне славе.

Два читаоца који до среде, 14. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
рецепт за најбољу зимску торту?”, наградићемо по једним примерком књиге „Инамората” Меган Чанс. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Шта се крије
у листу купуса?
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас који је ваш
рецепт за најбољу зимску
салату. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Палата од папира” Ерин Вот за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Моја зимска салата изгледа овако: ред чварака, ред лука,
ред сланинице, ред сира и
одгоре декорација од ђаконија из туршије. Да ти крене вода
на уста, је л’ да?” 064/3020...
„Наша омиљена зимска
салата прави се од листа киселог купуса у који се спакује
млевено месо помешано с
пиринчем. Све се то смести
у лонац између сувог меса и
знате већ о чему причамо...”
060/4434...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање колико времена током
дана проводе гледајући телевизију. Они ће освојити по
један примерак књиге „Тајна ватра” К. Џ. Доерти и
Карине Розенфелд.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Не гледам телевизију, не
волим илузију, имам о
будућности лепшу визију.”
063/1241...
„Одавно сам продала телевизор и купила полицу за
књиге. То ми је најбоља инвестиција у животу.” 065/5776...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

8

ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Пристајање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, небројено пута
смо себи обећали да никада
нећемо пристати на мање од
нечега што смо поставили као
лични стандард, ма шта то
било. Неретко можемо да чујемо себе како говоримо да не
бисмо пристали на нешто што
нарушава људско достојанство, онако како га ми доживљавамо. Као да свака та наша
реч представља магнет за привлачење ситуација које нас,
по правилу, натерају да своје
„никада” с лакоћом претворимо у пристајање на лични
хорор и ноћну мору.
Фокусирани на узрок невоље, све што смо кроз живот
изградили за наше добро и
лични раст престаје да буде
важно. Копајући по свежим
ранама, тражимо узрок патње у другим људима и несрећним околностима, заборављају ћи да су они сли ка нас
самих. Убрзо постајемо одраз
сопствених мисли, емоције
превладају водећи нас дубље
у немир, беспомоћност, огорченост и очај. Када почнемо
да сумњамо у друге, заправо
не верујемо себи. Уљуљкани
у свакодневно „ништа се не
дешава”, пристајемо на мање
улагања у себе и мање труда
око других, јер се све некако
подразумева у устајалости
веза и односа. Нису се промениле околности, ми смо
се променили, нису се други
окренули против нас, ми смо

се окренули против себе. Заокупљени мислима о лошем
и још горем што нас чека,
хранимо страх из којег настају нове мисли подршке још
једном пристајању на више
патње и круг се затвара. Ухваћени смо у мрежу сопствених мисли.
Сумња увек прво делује из
оправданости, али је ми усмеравамо ка другима. Мисао
која је вођена сумњом представља прави емотивни шок
и требало би да нас разбуди
из учмалости и лењости и
покре не и окре не себи и
неким новим почецима, проналажењу и допуштању заборављеним талентима и способностима да се покажу.
Када се појави мисао која
прети да нам уруши уверења
и личне одбране, имамо
могућност избора. Увек можемо да се зауставимо пре него
што нам мрежа коју плетемо
за своје „никада” не постане
неразмрсива и претешка. Оног
тренутка када приметимо да
пристајемо на све мање давања, а све више очекивања,
спремни смо да пронађемо
главног „кривца” за бол и
несрећу, патњу и самоћу. Сами
смо узрок своје несреће, а
исто тако постајемо и узрок
срећи када престанемо да је
тражимо, већ је допустимо.
Кад доживимо себе као неког
ко уме да пружи, постајемо
уједно и особа која добија. Не
иде другачије.
Нас не представљају само
бол и патња које тренутно
доживљавамо, то је само део
којем придајемо највећи значај. Треба да се сетимо ко
смо и колико вредимо, шта
смо били пре пристајања на
сопствено урушавање. Једини излаз из личног пакла је
окретање себи и мислима уз
које не пристајемо на мање
од онога што нам припада.
Пристајање на патњу или
допуштање среће – одлука
је, као и увек, на вама!

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Оклагијама против
целулита

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мадеротерапија (терапија
дрвеним оклагијама) потиче
из Колумбије и заснива се на
коришћењу анатомски израђених елемената од дрвета и
природних биљних уља, што
третман чини 100% природним, без јављања алергијских
реакција на кожи. Ова терапија даје одличне резултате
код свих облика целулита,
масних наслага и задржавања воде у телу.
Бит но је нагла си ти да
током масаже не треба да
осећате бол или нелагодност,
а на кожи не смеју да остају
модрице. У супротном, то је
показатељ да се третман не
изводи како треба. Мадеротерапија је моћна метода у
којој је битна техника, а не
снага и притисак. Дозираним
притиском на фиброзни целу-

лит и масне наслаге техником серије покрета лимфне
дренаже који се понављају,
уз коришћење пуно дрвених
еле ме на та, сти му ли ше мо
лимфни систем тела и тиме
га ослобађамо од нагомиланих токсина. Тиме се организам подстиче на сагоревање масти. Такође, разбијају
се џепови упорног целулита
и омо гу ћа ва се рав на ње
„поморанџине коре”.
Мадеротерапија се ради
сваки други дан, најмање у
сери ји од десет. Било би
пожељно да се између мадеротерапије раде други третмани за целулит, као што су
ручна антицелулит масажа,
лимфна дренажа или неки
од бројних других програма
за целулит.

Поред уклањања целулита
и масних наслага изражено је
подизање тонуса коже и затезање. Контраиндикације су као
и код других масажа. Најбоља уља којима се ради мадеротерапија су уље канабиса,
кокосово и лешниково уље.

Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: БОЈАН СТАНИСАВЉЕВИЋ, БРАТ МЛАДИЋА ПОВРЕЂЕНОГ НА МАЛТИ

СУПЕРЧОВЕК КОЈИ НАС ЈЕ УЈЕДИНИО
Нашег суграђанина Милоша
Станисављевића Зеца (28), који
је у ноћи између 6. и 7. децембра прошле године доживео
тешку саобраћајну несрећу на
Малти, када је пао с мотора и
претрпео бројне повреде, а
након тога провео десет дана у
коми, лекари су с правом сврстали у медицинске феномене. Иако му нису давали никакве шансе да ће преживети,
Милош се 14. јануара вратио с
Малте, а после прегледа у панчевачкој болници пуштен је на
кућно лечење!
Као што смо већ писали, у ноћи
када је доживео саобраћајку,
Милош је с тежим повредама
лица и главе примљен у болницу „Mater dei” на Малти, у
којој је оперисан. Операција је
трајала шест сати, након чега
је уведен у индуковану кому.
После неколико покушаја
Милош је пробуђен из коме 16.
децембра. Упркос лошим прогнозама лекара, младић се за
три недеље опоравио толико да
му за повратак кући чак нису
били потребни ни специјални
санитет ни пратња лекара.
Ипак, стање овог младића
није ни близу идеалног: за неколико месеци му предстоји операција враћања дела лобање на
место, десно око му је у лошем
стању, а од 6. јануара, када је
тек установљено да му је сломљена и нога, до пре неколико
дана носио је и гипс. О свему
што се током протекла два
месеца догодило разговарали
смо са Милошевим братом
Бојаном Станисављевићем.
ПАНЧЕВАЦ: Уз све тешке тренутке које сте преживели од
децембра, притисли су вас и
финансијски проблеми, јер
Милош није био здравствено
осигуран на Малти. Шта то тачно значи?
БОЈАН СТАНИСАВЉЕВИЋ: –
Милош је требало да на Малти
борави дуже време, али саобраћајна несрећа му је после
седам месеци пореметила све
планове. Како већ само судбина може да се поигра, пар дана
после пада Милош је требало
да обнови здравствено осигурање, да узме личну карту и да
среди свој статус. Како га је
немили догађај спречио да све
то заврши до краја, цео трошак операција и лечења сноси
он са породицом. Коначан
рачун према болници „Mater
dei“ износи 22.700 евра. До сада
смо, уз помоћ добрих и хуманих људи сакупили око 17.000
евра, што је велика сума. Заиста се нисмо надали да ће толи-

Милош и Бојан Станисављевић
да би се остатак новца прикупио организовали смо још неколико великих дешавања о којима ћемо обавестити Панчевце
путем медија када све буде до
краја потврђено. Овим путем
бих желео да се од срца захвалим свим људима добре воље
који су нам помогли. На првом
месту, захвалност дугујемо
нашим суграђанима, граду Панчеву и свим јавним предузећима, који су показали невероватну хуманост. Искрено, све
што се издешавало после првог
апела нам је измамило осмех
и натерало сузе на очи. Неочекивана реакција људи, медија
и града вратила нам је веру у
људе и у то да овај свет може
да буде једно јако лепо место
за живот.
Какво је Милошево здравствено стање сада и какви су даљи
планови за његово лечење?
– На самом почетку лечења
Милош је окарактерисан као
медицински феномен, као
суперчовек. Доказао је да он
то јесте и наставља то да доказује из дана у дан. Откако се
вратио у Панчево опоравак тече
по плану. Он се осећа добро,
скинуо је гипс са ноге и болови су знатно мањи. Међутим,
сада следи дуг период опоравка. Вид му још увек није најсјајнији и фали му део лобање
који је уклоњен због операције. Због тога мора да буде екстремно обазрив. Када се буде

КАКО ПОМОЋИ?
Сви они који желе да помогну да се плате трошкови Милошевог лечења, новац могу уплатити на динарски рачун број
160–5810200045750–33, отворен у Банци „Интеза“ на име
Милошевог брата Бојана Станисављевића.
За уплате из иностранства отворен је рачун IBAN
RS35160583020072037851, SWIFT DBDBRSBG. Додатне
информације могу се добити од Бојана Станисављевића
путем телефона 066/300–985.
ко новца прикупити за овако
кратко време, али људи великог срца прискочили су нам у
помоћ кад је било најтеже и
оставили нас без текста оним
што су учинили за нас.
Недостаје вам још око 6.000
евра. Има ли наде да ће тај
новац бити сакупљен на време?
– Поред тога што су отворени посебни жиро-рачуни на
које се може уплатити помоћ,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

опоравио, када му ојача имунитет и када се врати на килажу с којом је примљен у болницу, а изгубио је између 10 и
15 килограма, биће спреман за
још једну операцију. Тада ће
му бити враћен део кости лобање који недостаје. До тада, сви
се надамо да ће тренд чуда
наставити да га прати у стопу.
Да ли је Милош свестан свега
што му се десило и како коментарише целокупну ситуацију?
– Милош је велики борац, о
чему сведоче и његове речи:
„Лекари су добро урадили свој
посао, на мене се добро примило и ето нас заједно опет.“
Свестан је свега што се десило,

јасно му је колико је ситуација
била озбиљна и у каквом је стању, али позитиван став је оно
што га је одувек красило и што
га краси и сада. На све што се
десило гледа увек са неке ведрије стране и шали се на рачун
свог стања. Чак је и фризеру
рекао да, када га буде шишао,
мора да обрати пажњу на „нове
контуре“, алудирајући на део
лобање који му недостаје. Кратко и јасно, то је Милош. За
њега ће вам свако ко га познаје рећи да је то момак који је
јачи од свега. Међутим, он тврди да је, након несреће, спреман за „обичан“ живот. Жели
да му се врати снага, па да
може да обиђе своје Панчево и
да седне да попије кафу негде
где нема пуно дима, да се види
с пријатељима... Стање није
нимало идеално, али сигурни
смо да ће му се убрзо жеље
испунити и да ће његова позитива и воља за животом умногоме допринети његовом потпуном опоравку.
Тешко је и замислити како
сте ви као породица превазишли све што вас је снашло.
Шта човеку пролази кроз главу кад му се живот у трену овако преокрене?
– Све се десило брзински. У
једном тренутку смо водили
обичан, једноставан живот, а

у наредном нам је буквално
нестало тло под ногама. Говорили су нам да за Милоша
нема наде, да неће преживети, да очекујемо најгоре... Судбина нас је у секунди бацила
на колена. Били смо сломљени и постављали смо само једно питање: „Зашто?!”. Но,
пошто је Милош, као што сам
већ рекао, „суперчовек“, са
његовим неочекиваним опоравком дошао је и одговор на
наше питање: Милош нас је
опет ујединио! Наше друштво
се због мањка времена и бројних обавеза, дословно речено,
било распало. Међутим, од
дана када је имао несрећу сви
смо опет заједно, свакодневно. Јачи смо и сложнији него
икада. Панчевци су деловали
као један. Јавило се у људима
оно најбитније: јавио се у њима
човек – биће које воли, осећа,
помаже. У времену када сви
јуримо за новцем, када радимо и више него што треба, када
нам је посао најбитнији, а кући
одемо само да преспавамо,
Милош нам је показао да је
породица светиња и да је све
остало на другом месту, да су
битни брат, сестра, мама, тата,
дете, супружник... Милош нам
је на свом примеру показао да
су љубав, вера и нада заиста
нешто без чега нема живота.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Венчићи с качкаваљем
Састојци: 500–600
грама брашна, пола
пакетића
квасца,
кашичица соли, 150
+ 50 грама ситно
наренданог качкаваља (траписта, ементалера), 200 грама
маргарина, једно
јаје и мало млека.
Припрема: Размутите квасац у мало топлог млека, с кашичицом
шећера и брашна. Од брашна, надошлог квасца, једног жуманцета,
150 грама наренданог качкаваља и осталих састојака замесите
тесто. Оставите у фрижидеру сат-два (може и дуже).
Развијте кору дебљине око пола центиметра, премажите беланцетом и поспите ситно наренданим качкаваљем (око 50 грама).
Већом чашом вадите погачице, а мањом извадите средину тако да
се добије облик венчића. Тако ћете уједно добити и мале погачице.
Ређајте у подмазан плех и пеците око 20 минута у рерни загрејаној
на 200 степени.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу „La cuisine
creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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ПОЧИЊЕ СУЂЕЊЕ ЗА ПРОШЛОГОДИШЊУ ТРАГЕДИЈУ НА МИСИ

ЗАШТО ЈЕ УБИЈЕН ИВАН АДАМОВ?
Још увек је нејасно
због чега је овај
шеснаестогодишњак
изгубио живот
Од тешких повреда
које је задобио након
ударца ножем,
преминуо је преко
пута Спортског
центра „Младост”
У Вишем суду у Панчеву овог
месеца треба да почне суђење
17-годишњем Н. С., осумњиченом да је 7. децембра прошле године убио 16-годишњeг
Ивана Адамова, који је од задобијених повреда преминуо на
лицу места.
Очекује се да ће кривично
процесуирање младића који је
усмртио Адамова бацити више
светла на овај догађај и дати
одговор на питање шта је био
повод осумњиченом да несрећном шеснаестогодишњаку одузме живот.
Ова трагедија, о којој су извештавали сви медији у Србији,
догодила се на слабо осветљеном делу недавно асфалтиране пешачке стазе преко пута
Спортског центра „Младост”.
Туча у којој је шеснаестогодишњак изгубио живот била је
унапред уговорена, а још увек
се не зна шта је био повод за
њу. По једнима, разлог за сукоб

ОДЛУКА МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Отворили званичну
страницу на „Фејсбуку”
Ради што бољег информисања грађана о најзначајнијим активностима Министарство уну тра шњих посло ва
отворило је званичну страну
МУП-а на друштвеној мрежи „Фејсбук” – www.facebook.com/srbijamup. Нема сумње да ће тај потез бити корак
више у додатном побољшава њу ими џа при пад ни ка
МУП-а, с обзиром на то да
поли ци је број них зема ља
имају своје презентације и
на „Фејсбуку”.
Грађани који имају налог
на тој друштвеној мрежи и
који буду пратили ту страну,
моћи ће да се упознају с профе си о нал ним и лич ним

ћење активности полиције
на „Фејсбук” страни МУП-а
моћи ће да виде и прилог о
резултатима рада полиције
у прошлој години.
МУП ће на својој „Фејсбук”
стра ни обја вљи ва ти доста
прича и слика с терена како
би се грађани што боље упознали с тим како изгледа свакодневни рад полицајаца.
На „Фејсбук” страни МУПа приказиваће се и занимљиви видео-спотови о активностима припадника различитих организационих јединица МУП-а, а биће објављивани и резултати рада полиције, као и планови који се
тичу унапређења рада Мини-

достигнућима полицајаца,
као и других запослених у
Министарству унутрашњих
послова. Имаће прилику да
се информишу о њиховим
храбрим подвизима, хуманим гестовима, занимљивим
хобијима и другим стварима због којих заслу жу ју
пажњу. Сви они којима су
полицајци на било који начин
помогли и волели би да им
због тога захвале, такође ће
то моћи да ураде остављањем афирмативних коментара. Заинтересовани за пра-

старства унутрашњих послова. Осим тога, МУП ће на
својој презентацији на „Фејсбуку” објављивати и сервисне инфор ма ци је које су
важне за грађане Србије.
Подсећамо, Министарство
унутрашњих послова, поред
„Фејсбук” странице, већ има
званични налог на друштвеној
мрежи „Инстаграм”, као и канал
на „Јутјубу”. Заинтересовани
могу приступити тим презентацијама и са званичног сајта
Министарства унутрашњих
послова www.mup.gov.rs.

Место злочина
био је то што је настрадали младић дуго вао хиља ду дина ра
осумњиченом за убиство, а као
други могући разлог помиње
се жеља за одмеравањем снаге.
На обрачун који је трагично
завршен један од младића је
повео двојицу, а други тројицу
другова, који нису учествовали у сукобу. После свађе уследила је туча. Ухапшени младић је у једном тренутку извукао нож и убо жртву испод
левог пазуха, у срце. Након тога
сви посматрачи туче су се раз-

бежали сем једног младића,
који је остао уз убијеног. Хитна помоћ је брзо интервенисала, али су чланови екипе те
службе видели да избодени младић лежи без свести и не даје
знаке живота, па им је преостало само да констатују да је
преминуо.
Његов друг који је остао на
месту уби ства прво бит но је
рекао да не зна шта се догодило и да се он сам убо, али је
полиција расветлила овај догађај изузетно брзо и открила све

детаље ове трагедије. Након
тога су приведени сви учесници у тучи, а нож је накнадно
пронађен.
Полицајцима је посао био
отежан због тога што осумњичени за убиство није у почетку
хтео да каже где се налази нож
који је користио. На саслушању је најпре изјавио да га је
бацио у Тамиш, а потом у језеро Пескана поред Спортског
центра „Младост”. Међутим,
полиција је успела да га пронађе.

СУЂЕЊА ЗА НОВО КРИВИЧНО ДЕЛО

Прве казне за прогањање
Осморо људи је осуђено од 1.
јуна прошле године, када су у
наше законодавство уврштена
нова кривична дела – прогањање и полно узнемиравање.
Према подацима Републичког
јавног тужилаштва које су објавиле „Вечерње новости”, због
тих облика угрожавања пријављено је 219 особа, а у старту
су одбачене 42 пријаве.
Спроведено је 125 истрага,
оптужнице су поднете против
двадесет двоје људи, а троје прогонитеља је осуђено. За полно
узнемиравање (недолично понашање, непристојне понуде и све
остале радње са сексуалним
конотацијама које вређају нечије достојанство) пријављено је
осамдесет петоро људи људи, а
против шездесет једне особе су
спроведене истраге. То је резултирало подизањем једанаест
оптужница и доношењем пет
коначних пресуда.
Подсећамо, кривичним делима прогањање и полно узнеми-

равање по новом се санкционишу упорно телефонирање,
слање СМС порука, праћење и
претње без сагласности друге
особе. За постојање тих кривичних дела потребно је да неко
током одређеног периода неовлашћено прати или предузима друге радње с циљем физич-

ког приближавања другој особи без њене воље и да, иако она
то не жели, настоји да с њом
успостави контакт непосредно,
преко трећег лица, или путем
средстава комуникације.
За прогањање судски може
да буде гоњен и онај ко прети
другој особи да ће јој угрозити

живот и тело, или да ће напасти неко њој блиско лице. Да
би се такво понашање окаракте ри са ло као про га ња ње,
потребно је да траје у дужем
периоду, као и то да особа која
је прогањана сачува неки доказ
– снимак телефонских претњи, СМС порука којe су јој упућиване итд.
За кривично дело прогањање пред ви ђе не су нов ча не
казне, или затворске казне до
три године. Ако је оно имало
драстичне последице, односно
ако је прогањањем изазвана
опасност по живот, здравље
или тело жртве или неке њој
блиске особе, осумњиченом
може да буде изречена затворска казна од три месеца до пет
година затвора. У најдрастичнијем случају, ако се прогањање заврши смрћу прогањане
особе или њој блиског лица,
запрећена казна за осумњиченог је затвор од једне до десет
година.

ПРОШЛОГ ЧЕТВРТКА ПО ПОДНЕ

ХАПШЕЊЕ У ПАНЧЕВУ

Полиција спречила
самоубиство

Држао у кући
нерегистрован пиштољ

Панчевачки полицајци у патроли успели су прошлог четвртка

Страну припремио

Михајло
Глигорић

да спрече мушкарца да се убије
скоком са старог моста на Тамишу. Када су га приметили како
стоји на огради моста, они су
почели да разговарају с њим и
после извесног времена успели
су да га натерају да промени
мишљење. Након тога он је мирно сишао с моста.

Панчевачки полицајци су ухапсили и задржали нашег 36-годишњег суграђанина због постојања основа сумње да је починио кривично дело неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Током претреса његовог стана код њега

су пронађени пиштољ, више
комада муниције различитог
калибра и два Молотовљева
кок те ла. Осум њи че ни ће по
истеку 48-часовног задржавања које му је због тога одређено уз кривичну пријаву бити
спроведен у надлежно тужилаштво у Панчеву.

IN MEMORIAM

Јован
Тофел
(1943–2018)
Панчевци су се 26. јануара у
великом броју опростили од
свог омиљеног суграђанина,
фудбалера Јована Тофела, тренера и спортског радника,
заслужног за стварање многих
генерација спортиста и фудбалера у целом јужном Банату.
Јован Тофел је рођен у Панчеву, фудбал је почео да
тренира у „Динаму”, као голман, а као велики таленат
прешао је у „Црвену звезду” и брзо стигао до чувара
мреже омладинске репрезентације Србије. Било је то
пре скоро шест деценија, у сезони 1960/61, када је омладинска фудбалска репрезентација Србије освојила титулу екипног првака тадашње Југославије.
Екипу су сачињавали „звездаши” Куле Аћимовић,
Жота Антонијевић, Саша Марковић, Дејан Бекић, али и
Сурдучки и Милић из новосадске „Војводине”, Ескић из
„Партизана”, Кривокућа из ОФК „Београда” и многи
други асови.
После „Звезде” Јован Тофел је бранио за „Срем” из
Сремске Митровице у Другој савезној лиги, те за матични клуб „Динамо”. На позив Ђорђа Герума, који је као
тренер преузео „брзи воз”, постао је и његов помоћник.
Тофел је по струци био техничар, али је завршио и
Вишу тренерску школу, што је био разлог да га руководство Хемијске индустрије вештачког ђубрива „Азотара”,
у то време гиганта у овом делу Европе, позове да организује рекреацију радника. Наравно, у овим такмичењима доминирао је фудбал.
Смрћу Јована Тофела српски спорт, а нарочито фудбал, изгубио је свог великог заљубљеника и посленика.
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КУЛТУРА

Представе
Субота, 10. фебруар, 12 сати, Културни центар: представа за
децу „Принцеза на зрну грашка” .
Уторак, 13. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Црна кутија” Ане Ђорђевић.
Среда, 14. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа „Невиђена Црвенкапа” Александра Поповића.

Изложбе
Понедељак, 12. фебруар, 18 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: отварање изложбе „Иконе и покрови Срђана
Радојковића”.
Понедељак, 12. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрењанина.

Музика
Субота, 10. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Раскид 13”, „Goatmare”, „The Hellspades”, „Random” и „Суперего”.
Среда, 14. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт на клавиру Галине Николин.
Среда, 14. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: КОМПАС караоке вече и журка.

МОЈ

избор МОЈ
Сиви вук

Дарко Николић,
професионални возач
КЊИГА: Једна од књига које
су на мене оставиле јак утисак јесте „Сиви вук” Сајмона
Данстана и Ђерарда Вилијамса. Ради се о теми која је
увек интересантна, а то је
мистерија око наводног самоубиства Адолфа Хитлера или
његовог бекства у Аргентину
с пратњом и „ратним пленом”. Ово дело садржи пуно
детаља и података о том бекству, које се уједно сматра и
једном од највећих пљачки
у исто ри ји чове чан ства.
Опште је познато да су нацисти приликом освајања опустошили многе метрополе,
одакле су однели новац, злато, слике... Никад се није
сазнало где се добар део свега тога налази и шта се десило с тим „пленом”. Та мистерија је отворила и ново питање: како се Немачка тако
брзо опоравила од рата и
бомбардовања свих савезника и убрзо опет постала једна од најмоћнијих земаља у
Европи. Читалац се добро
замисли после ове књиге,
посебно када се узму у обзир
сви каснији догађаји.
ФИЛМ: Препоручујем „Silver
Linings Playbook” или, како
је код нас преведено, „У добру
и злу”. Пат Солатано (Бредли Купер) изгубио је кућу,
посао и жену и враћа се да
живи с родитељима, које глуме Џеки Вивер и Роберт де
Ниро, након осам месеци проведених у болници за ментално оболеле. Он жели да
промени живот, буде позитиван и врати своју жену. Међу-

тим, када Пат упозна Тифани (Џенифер Лоренс), ствари почињу да се мењају. Већ
приликом самог упознавања
крећу да се дешавају чудне и
незгодне ситуације. Он je тек
изашао из болнице после нервног слома, а она је трагично
изгубила супруга. Обоје су
осетљиви и опорављају се од
свежих немилих догађаја у
својим животима. Изузетно
занимљив филм с дозом комедије, романтике и драме.
МУЗИКА утиче на расположење и саставни је део свакодневице већине популације. Имам веома широк спектар музике коју волим да слушам. Могу да издвојим попрок осамдесетих као музику
која је адекватна за сваку
прилику. Пошто сам по професији возач, највише времена проведем слушајући
локалне радио-станице, на
којима се и емитује музички
садржај који волим. Та музика ме опушта док радим свој
посао, делује као антистрес
на мене. Као омиљени бенд
можда бих издвојио групу
„Шкорпионс”.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: НИКОЛА ДРАГАШ, ИЛУСТРАТОР И КАРИКАТУРИСТА

ОСМЕХ И КРЕАТИВНОСТ
Откако је пре две године почела да ради Школа карикатуре
Дома омладине, њени полазници беле же зна чај не успе хе.
Радови младих талентованих
љубитеља цртања нашли су се
у великом броју часописа и
публикација за децу, као што
су „Мали Политикин забавник”,
„Невен”, „Мали Невен”, „Хајмо, другари”, „Наше поље” и
стри по ви „Загор”, „Мор ган
Лост” и „Брендон”. Такође, радови најталентованијих нашли су
се на бројним конкурсима, а
најновија вест је да су на Међународном конкурсу карикатуре „Златна кацига” у Крушевцу
остварили велики успех. У категорији до осамнаест година прво
место за рад на тему „Школа”
освојила је Николина Јовановић (16), док је спе ци јал ну
награду добила Миња Ковач
(11). О раду с децом и будућим
плановима Школе карикатуре
говорио је илустратор и карикатуриста Никола Драгаш.
ПАНЧЕВАЦ: Још у октобру је
почео нови циклус Школе карикатуре. Колико има нових полазника?
НИКОЛА ДРАГАШ: Оно што
је добро и чему смо некако
тежили, а то су деца изборила
својим радом, трудом и резултатима, то је да школа више не
постоји по циклусима и сада
има зва ни чан назив Шко ла
кари ка ту ре Дома омла ди не
Панчево. Сада радимо у две
групе, почетној и напредној, и
свака броји око двадесет пет
полазника.
• Ко чини напредну групу?
– Напредна група је са мном
непуне две године, тј. од самог
почетка. Њу чине деце која су
се показала и доказала својим
радом, тру дом, карак те ром.
Има деце у напредној групи
која нису вансеријски таленти
као неки од полазника, али су
се истакла својим карактером,
добротом и васпитањем.
• С обзиром на то да их пратиш већ неко време, колико су
напредовали?
– То је сад један мали батаљон талентованих и послушних,
спреман да одговори на сваки
задатак и ситуацију. Одлично
се разумемо, а они јако добро
подносе и похвалу и критику.
Оно што ми је најважније, јесте
поврат на инфор ма ци ја коју
преко деце добијам од родите-
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ља, који иза мене стоје као планина и пружају ми максималну подршку у раду с њима.
• Колико је другачије што
сада постоје две групе?
– Било је родитеља који кажу:
да ли моје дете може одмах у
напредну, тамо му иде другарица из разреда, брат или сестра,
лакше нам је да их заједно доводимо... Али то није могуће. Та
прва група је јако близу по квалитету у односу на напредну,
али ја хоћу да видим карактер
детета, колико је ко вољан и
жељан да ради и напредује. Када
видим да је очврснуо, онда прелази у напредну групу.
• Шта све радите на радионицама?
– На часовима радимо све
оно са чиме се у стварном животу сусрећу илустратори и карикатуристи. Радили смо портрет
и гег карикатуру, плакат, маскоту и стрип-јунаке. Такође учествујемо на разним конкурсима карикатуре, где су остваривали и запажене резултате, а
своје радове су објављивали и
у разним часописима и публикацијама за децу као што су:

„Мали Политикин забавник”,
„Невен”, „Мали Невен”, „Хајмо, дру га ри”, „Наше поље”,
стри по ви „Загор”, „Мор ган
Лост” и „Брендон”.
• Колико ти напредујеш радећи с њима?
– Искрено, што се тиче неког
мог опуса и онога што ја радим
независно од школе, не утиче
много, јер гледам некако да не
мешам те две приче. Али засигурно утиче на то да сам се ја
променио, као човек, јер ми је
рад с децом вратио све оно што
ми је одрастање наметнуло и
одузело, а то су осмех, креативност, да више делим, дајем
и поклањам, искреност и осећај припадности и блискости.
Кад ме неко пита имате ли
породицу, децу, ја им кажем
да их имам педесет троје: троје код куће и педесет у школи
карикатуре.
• Колико рад с децом утиче
на креативност?
– Утиче и те како, јер те тера
да увек будеш припремљен.
Пред децу не смемо излазити
неспремни, јер они то осете.
Ако осете да сте несигурни или

лабилни, онда крећу нешто своје и онда то иде у неком другом
смеру. Пред њима треба бити
ауторитет, а исто тако искрен и
пријатељски настројен.
• Школа сада траје у континуитету. Какви су планови?
– Захваљујући великој подршци директорке Дома омлади не Мари је Јевић, њеним
сарадницима и резултатима
које постижемо, школа више
не ради по циклусима, већ ће
сад имати свој континуитет.
Планови су ми да радимо и
даље пуном паром, да мало
искристалишем групе, јер даље
настављају само они који су
озбиљни и они које цела ова
прича чини срећним. Жеља ми
је да виде неке нове ствари,
покушаћу да доведем карикатуристу који прави 3D карикатуре од одређене масе, нешто
налик гли ни и пла сте ли ну.
Волео бих с њима да обиђем
неки музеј или изложбу, да се
мало више посветимо литератури, да посматрају старе мајсторе и њихов рад и окушају се
у неким другим медијима и
техникама, као што су рачунар, фотографија, вајарство,
сликарство.
• Излагаћеш у Качареву на
„Сланинијади”. Шта ћеш том
приликом представити?
– Колико волим да једем сланину, толико волим и да је
цртам. Сланина је култ банатског поднебља и сви ми одрастамо с њом мање-више, сећајући се незаборавних свињокоља за 29. новембар, када смо,
као деца, одлазили код баке и
деке у село, а следећи долазак
је био у ишчекивању да ли ће
нас сачекати осушена и одимљена сланина. На изложби ћу
изложити радове на тему сланине, трубе, Србије, православних празника, кошарке..., свега оног што ми Срби волимо и
са чиме живимо. Посебна ми
је част што ћу изложбени простор делити са својим суграђанином, познатим фото-репортером Зораном Јовановићем
Мачком, који већ двадесет година фотографише „Сланинијаду” и који ће изложити своје
фотографије на ову тему.
• Шта још имаш у плану?
– На пролеће би требало да
идем на Косово и Метохију да
нашој деци држим радионице
карикатуре. Веома се радујем
томе.

РЕТРОСПЕКТИВА РАДОВА ДУШАНА ТОМИНА

Жеља за експериментом
У Градској библиотеци Панчево у петак, 2. фебруара, отворена је изложба „Жеља за експериментом”, на којој су представљени ретроспектива и рани
радови Душана Томина.
Уметник је преминуо 2015.
године, а његова дела су откривена тек након његове смрти.
Инспирисале су га потрошачка култура, историја књижевности и историја уметности.
„Кубистички цртеж, фовистички колорит и наглашена
карикатуралност портрета указују на велико познавање
модерне историје уметности,
где су видљиви утицаји раног
Пикаса, Матиса и Одилона
Редона. Такође је приметно
велико интересовање за концептуалну уметност и ворхолски поп-арт. Интервенције на
уметничким репродукцијама
Душана Томина одраз су својеврсног концептуалног преиспитивања и промишљања
уметности. Was ist Kunst? Питање шта је уметност и која је
њена суштина провлачи се
попут лајтмотива кроз Томинове уметничке радове. Технике које га инспиришу углавном су везане за колаж и акварел, а стилски, поред већ поме-

нутог кубистичког утицаја, приметан је утицај енформела, као
и примитивне уметности.
Међутим, по свим својим
карактеристикама, што стилским, што идејним, уметност
Душана Томина највише може
да се повеже са арт брут правцем, аутсајдерском уметношћу

у којој су стварали самоуки
уметници у духу својеврсне
наивне и донекле ’примитивне’ уметности. Уметници оваквог специфичног израза често
нису или су то имали у мањој
мери додире с мејнстрим културом и уметничким институцијама”, написала је о изло-

жби историчарка уметности
Мима Гаврилов.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

11

СЕЛО

Петак, 9. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

БЛИЖИ СЕ ПОЧЕТАК ТРИДЕСЕТ ПРВЕ „СЛАНИНИЈАДЕ”

СЛЕДИ ИНВАЗИЈА ГУРМАНА НА КАЧАРЕВО
„Најмаснија”
манифестација
трајаће од 14. до 18.
фебруара

Банатски Брестовац: У току
су радови на просторији на
гробљу у којој ће бити смштена хладњача. Месна скупштина донела је одлуку о уређењу сале за венчавање, а представници села су на састанку
с директором АТП-а Небојшом Гајићем разговарали на
тему увођења повратних карата у „зони 3” или појефтињења карте у једном смеру, о
чему ће последњу реч дати
Град. Једна група ученика учествоваће предстојећег викенда на чувеном карневалу у
Птују (Словенија), а друга на
„Пре шер но вим дани ма” у
Ковину.

ИЗ

АРХИВЕ

„ПАНЧЕВЦА”

Богат програм
на две бине
Све је спремно за тридесет прву
„Сланинијаду”, како кажу организатори, а на упадљиво модернизованом сајту ове највеће
привредно-турстичке манифестације у окружењу, лагано откуцава време до њеног почетка.
Старт нове гурманске феште
у Качареву заказан је за среду,
14. фебруар, када ће од раних
јутарњих сати бројним посетиоцима бити доступне тоне сланине, меса и месних прерађевина, које ће они моћи да разгледају, дегустирају и купују по
популарним ценама. То шаренило од разних шпеција или, у
преводу, све што је најбоље од
месне индустије Србије, биће
изложено, како у локалној хали,
тако и испред ње, и мамиће
гурмане с разних мередијана,
свакодневно између 8 и 20 сати,
све до недеље, 18. фебруара,
докле ће потрајати продајна
изложба.
Првог дана нешто пре 15 сати
биће уприличена парада сланине, која ће претходити свечаном отварању. Очекује се да
ће знак за почетак дати покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић, након чега
ће бити уру че на при зна ња
победницима на такмичењима
за најбољу сланину. Напомене

ради, сви који желе да се на
том пољу надмећу имаће прилике да се пријаве за учешће у
две категорије – занатској и
индустријској сланини, а узорке могу послати и поштом, за
шта подроб не инфор ма ци је
имају на сајту „Сланинијаде”.
Потом ће наступати културноуметничка друштва, а главни
догађај прве вечери, од 19 сати,
биће концерт популарног „Тропико-бенда” у трајању од око 120
минута, након чега ће блеснути
ватромет. Све то одиграће се на
централној бини на отвореном и
самим тим биће бесплатно.
На истом месту ће сутрадан,
у четвртак, 15. фебруара, од

13 сати поново бити уприличен разно вр стан кул тур ноуметнички програм, који ће
кулминирати наступом „Коктел-бенда”. За то време, од 14
сати, унутар Хале спортова биће
приређена два избора – за витеза и мис „Сла ни ни ја де”, а
наредног дана, од 15 сати, и
такмичења у испијању пива и
једењу сланине. И за наведене
дога ђа је заин те ре со ва ни се
могу пријавити преко поменутог сајта. Од бројних других
садржаја вреди издвојити оне
кул тур ног карак те ра, попут
отварања изложби фотографија Зорана Јовановића из Београда, фоторепортера „Вечер-

њих ново сти”, под нази вом
„Мачак у сланини”, као и панчевачког карикатуристе Николе Драгаша симболичног имена „Насмејана сланина”; биће
и проглашени најбољи афоризми на исту тему, док ће се
удружења жена из двадесетак
јужнобанатских села представити својим рукотворинама. Ту
су и трке прасића, спремање
гулаша...
Све наведено указује на то
да ће Качарево између 14. и
18. фебруара поново бити гурманска престоница света и зато
је много разлога да љубитељи
хране и дружења у великом
броју посете ово банатско место.

ДОЛОВАЧКА „ВИНАРИЈАДА” УЛАЗИ У ГЛАВНУ ФАЗУ

Чије вино је најбоље?
Двадесета доловачка „Винаријада” полако улази у најинтересантнију фазу. Након бројних базара вина који су се на
сеоском пијачном тргу одвијали још од средине децембра, у
суботу, 3. фебруара, промоција манифестације коју организује Удружење винара и виноградара „Свети Трифун” приређена је и у Панчеву, на углу
Улице војводе Радомира Путника и Корзоа.
Тамо су доловачки произвођачи на неколико тезги по популарним ценама свим љубитељима понудили добре капљице направљене од различитих
сорти грожђа. Било је црног,
белог и розе вина, као и ракије, а гурмани су уз то могли да
замезете и ненадмашни банатски специјалитет – маст и хлеб
са алевом паприком. За десерт
су се потрудиле „Доловке”, са
својим уобичајеним асортиманом штрудли, а све то је на
старински начин обнародовао
добошар, који је и најавио шта

Месне актуелности

све следи на јубиларној „Винаријади”.
Тако је три дана касније у
доловачком Дому културе за
виноградаре организовано пригодно предавање, што је била
одлична увертира за оно што
следи.
Сви који желе да се надмећу
и провере квалитет свог младог вина, узорке могу предати

у поменутој установи културе
у петак, 9. фебруара, од 15 до
20 сати (као и сутрадан од 9 до
15 сати), уз напомену да један
узорак чине две боце истог
вина, за шта котизација износи двеста динара.
Ударни дан је субота, 10.
фебруар, када ће на доловачком пијачном тргу почети изложба, дегустација и продаја вина,

као и домаћих штрудли и разних
колача „Доловки” и других удружења жена. Сат касније манифестација ће бити свечано отворена, након чега ће уследити
такмичење у брзом испијању
шприцера и бесплатна подела
садница винове лозе, уз миниквиз као подстицај развоју виноградарства, а за подне је планиран обилазак винограда удружења и винског подрума у кући
Ђорђа Стајића. Промоција и
дегустација заказане су за 17
сати, уз наступ фолклораша из
КУД-а „Банатски вез” и тамбурашког оркестра „Банатски
кицоши”, а два сата касније биће
проглашени победници.
Манифестација ће бити окончана на сам дан Светог Трифуна, 14. фебруара, симболичним оре зи ва њем вино гра да
удружења и изложбом слика у
школи, где ће, уз резање славског колача, уручење награда
победницима и културно-уметнички програм, бити одржано
завршно вече.

Банатско Ново Село: Народни оркестар Дома културе у
недељу, 11. фебруара, отпутоваће у Нови Сад, како би
снимио специјалну емисију
за РТВ 2. Директор поменуте
уста но ве Сорин Боља нац
виђен је како поправља кров
на згради Дома културе.
Долово: Један од програма у
склопу промоције „Винарија де” под нази вом „Ули ца
вина”, одржан је у суботу, 3.
фебруара, а три дана касније
у доловачком Дому културе
уприличено је и предавање
за виноградаре. Наставак ове
манифестације је у петак, 9.
фебурара, када је пријем такмичарских узорака младог
вина
(кон такт-теле фон
063/8923772), а сутрадан од
9 сати почеће главни догађај
свечаним отварањем „Винаријаде” на доловачком пијачном платоу.
Глогоњ: Комунално предузеће уређује кишне канале и
скида банкине на појединим
локацијама. Месна скупштина биће одржана у четвртак,
8. фебруара, на којој ће бити
усвојен финансијски план за
текућу годину.
Иваново: Тридесетак деце из
шест околних школа недав-

но је посетило село и за њих
је организован мини фотосафари. У току су припреме
Дана матерњих језика. Ива-

новчанину Јози Дамјанову
хитно су потребни тромбоцити АБ крвне групе, а сви људи
добре воље који могу да
помогну треба да се јаве на
телефон 063/105-90-91.
Јабука: Радници ЈКП-а „Водком” очистили су све уставе
у селу. Пројекције филмова
за децу („Ферд ни нанд”) и
одрасле („Патуљци са насловне стране”) биће емитоване у
четвртак, 8. фебруара, од 15
и 19 сати у Дому културе.
Качарево: Тридесет прва „Сланинијада” биће одржана између 14. и 18. фебруара, уз преко триста излагача и богат
пратећи програм. Уочи почетка манифестације, у уторак,
13. фебруара, од 18 сати биће
отворене изложбе фотографија Зорана Јовановића Мачка из Београда и карикатура
Николе Драгаша из Панчева.
Омољица: На месној скупштини одржаној у петак, 2.
фебруара, усвојен је финансијски план за текућу годину. Дом културе припрема
програм поводом Дана матерњих језика.
Старчево: Избор за најлепши
славски колач, који је требало да буде одржан у недељу,
11. фебруара, из техничких
разлога одложен је до даљег.
Чланови Друштва пчелара су
у среду, 7. фебруара, одржали састанак у својим просторијама у Дому културе, када
је било речи о припремама
за предстојећу сезону.

ЗАНИМЉИВО ТАКМИЧЕЊЕ
У БРЕСТОВАЧКОЈ ШКОЛИ

Најлепше учионице

У НОВОМ СЕЛУ ПРИКАЗАН ФИЛМ О ПОДУНАВСКИМ НЕМЦИМА

Две стране једне приче
Филм под називом „Подунавски Немци у јужном Банату”
приказан је у среду, 31. јануара, у малој сали новосељанског
Дома културе. Том приликом
је педесетак присутних могло
да погледа дело о народу који
некада живео на овим просторима, засновано на сценарију
Марије Вуксановић, док се као
режија потписао Иван Ракиџић. Продуцент је био Владимир Протић, сниматељ – Драган Веселић, а музику је осмислио Сорин Бољанац, иначе
директор поменуте новосељанске установе.
Овај документарац представља збир сведочења људи пре,
за време и након Другог свет-

ског рата, а међу њима, поред
Немаца, је има и Срба и Румуна. Реч је, углавном, о старијим особама који још увек пам-

те суживот поменутих народа,
рат и одлазак са ових простора огромне већине једног од
њих. Важно је истаћи да ауто-

ри нису желели да доносе било
какав суд већ само да прикажу
причу с обе стране, а гледаоцима је остављено да донесу
закључке.
Интересантно је напоменути да су се у време настанка
филма пре неколико година,
поред вели ких места попут
Панчева или Вршца, снимања
одвијала и у Качареву, Глогоњу и Јабуци, селима с некад
доми нант ним
немач ким
живљем.
Након пројекције заподенута
је озбиљна, динамична, али конструктивна дебата, а многи од
присутних су се јавили за реч,
постављали питања ауторима
или изнели своје виђење.

Основна школа „Олга Петров" из Брестовца веома често
приређује занимљиве ваннаставне активности. Једна од
њих недавно је приведена крају, а организована је поводом
славе Свети Сава, када је у
част великог просветитеља
уприличен конкурс за најлепше опремљен кабинет.
У то су се укључили сви
ученици од првог до осмог
разреда, као и малишан из
предшкоских установа. Формиран је и жири, који је имао
изузетно тежак задатак, али
је ипак морао да издвоји најлепше уређене просторе.
Тако су за креативније од
осталих проглашене учионице предшколских група

„Лептирица" и „Пчелице", као
и оне у којима часове проводе ђаци из одељења 1-2 и 31. Међу награђенима је и
Продужени боравак, док су
код виших разреда испред
осталих кабинети за историју и географију.
Директорка школе Далиборка Бојковић Брети је
победницима
поделила
дипломе и зидне сатове и
најавила да ће конкурс бити
увршћен у програм и наредних година.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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6. јануара: Анђелу – Санија Мустафовски; 11. јануара: Срну – Данка Ристић и Драган Спорин;
15. јануара: Анђелију – Јелена и Нино Николић, Мију – Данијела и Дарко Грујић, Драгану – Зорица Ђинга и Радиша Новаков; 17. јануара: Јовану – Маријана и Миодраг Стојановић, Лану –
Маријана и Раде Тучен, Лену – Тамара Казновац Поповић и Никола Поповић; 18. јануара: Искру
– Сандра и Владимир Савановић; 19. јануара: Калину – Тамара и Здравко Обадовић, Ивану –
Јелена Ранча и Иван Ђукић; 22. јануара: Анђелу – Јована и Душко Понорац, Катарину – Јулија
Балаћ Дакићи Дејан Дакић, Калину – Сузана и Драган Кокошков, Милицу – Јелена и Милорад
Марков, Сташу – Ивана и Милан Бојовић; 23. јануара: Соњу – Милена и Јован Доловачки, Тару
– Биљана Поплишан и Марко Васић; 24. јануара: Ану – Ана и Павел Крижов; 25. јануара: Ленку – Тања и Миодраг Гвозденац; 26. јануара: Искру – Аника и Предраг Аничић, Лару – Татјана
и Ђорђе Јанковић; 27. јануара: Машу – Јелена и Сретен Стојановић, Алексију – Јована и Маријан Каранфиловски; 28. јануара: Санелу – Сандра и Сафет Јеина, Миу – Марина Стојанова Александровна и Жељко Милосављев; 29. јануара: Наду – Јелена и Срђан Соколовић.

Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици

Добили сина

бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

9. јануара: Стефана – Милена и Дејан Стаменовић; 11. јануара: Александра – Ева Златар и
Сима Недељков; 14. јануара: Уроша – Ивана и Дејан Шолајић, Мартина – Виерослава и Даниел Валовец, Андреја – Милица и Борислав Свирац; 15. јануара: Стефана – Марина Митровић и Стефан Андрејић; 16. јануара: Павла – Бојана и Иван Цеслицки; 18. јануара: Луку –
Милица и Драган Николовски; 19. јануара: Теодора – Тијана Прокић Ђорђевић и Предраг Ђорђевић, Мартина – Божана и Нандор Колар; 20. јануара: Вида – Марина и Горан Жупан, Јована – Данијела и Владимир Рајин; 21. јануара: Алексу – Олга Калишки и Борис Стаменов; 22.
јануара: Андрију – Жаклина и Марко Николић, Лазара – Ирена и Горан Јањић; 23. јануара:
Михајла – Јелена Виријевић и Обрад Самарџија; 24. јануара: Павла – Данијела и Жељко Јованов; 27. јануара: Милоша – Катарина и Богдан Богдановић, Саву – Слободанка и Марко
Опачић, Луку – Ангела и Иван Прванов; 28. јануара: Ђорђа – Маријана и Славко Вуков.

СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . 315-020

ВЕНЧАНИ

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . .377-450

20. јануара: Јасмина Стоилковски и Александар Мунћан; 21. јануара: Весна Величковић и
Момчило Срдић; 25. јануара: Јована Тасић и Александар Пејчев, Милена Грозданић и Душко
Мошоринац; 27. јануара: Ивана Нађ и Ненад Трајковић, Сања Петрић и Душан Исаков, Албена Михајлова Џурова и Дејан Бошњаковић, Зорица Чубрић и Душан Милијановић; 28. јануара: Снежана Стошић и Иван Петковић.

ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

УМРЛИ

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
2. новембра: Захиде Тахити (1932); 25. децембра: Бранко Јарњак (1931); 18. јануара: Дорел Бољанац (1961), Емилија Рајчевић (1919), Предраг Митровић (1954), Анђелка Лалић
Мартинов (1955); 19. јануара: Даринка Милошевић (1931), Михал-Мирослав Бабка (1941);
20. јануара: Мирослава Франц (1941), Радивој Вијатовић (1942), Мирослава Милутинов
(1952), Босиљка Јелић (1954), Јанош Кузмић (1933), Десанка Бајовић (1942), Живанко Влајнић (1943), Јожеф Биро (1928), Иштван Лечеи (1975); 21. јануара: Милан Вукићевић (1935),
Мирјана Матејић (1953), Радмила Поповић (1934), Стеван Богданов (1934); 22. јануара:
Шућро Хабибовић (1928), Даница Павловић (1939), Илија Царан (1941); 23. јануара: Јован Јованов (1955), Жика Стокић (1946), Душан Стојановић (1949), Виорел Боару (1952), Радослав
Фања (1964); 24. јануара: Влајко Маркић (1937), Гордана Пантовић (1935), Милан Дотлић
(1945), Горан Јанковић (1966), Мартин Дубовски (1977); 25. јануара: Љиљана Живковић
(1953), Јован Тофел (1943), Јан Балчек (1969), Душан Поповић (1932), Стеван Прибичевић
(1947); 26. јануара: Момчило Јовановић (1935), Добринка Менеши (1945); 27. јануара: Александар Мишковић (1932), Јерина Савин (1940), Драган Куколеча (1938), Јожеф Бисак (1953);
28. јануара: Вуломир Лалић (1925), Марија Миленковић (1932), Аница Јованов (1957), Милева Костадиновски (1934), Дамњанка Жунић (1935), Софија Рамјанац (1929), Ђура Радосављев
(1951), Весна Томашевић (1979); 29. јануара: Стеван Крстевски (1932), Љубица Адвигов
(1948), Мара Ранић (1922), Анђа Хајдуков (1936), Гизела Лецки (1949); 30. јануара: Милан
Угарковић (1933), Љубомир Новчић (1929), Златко Вишњички (1948); 31. јануара: Сања Бабин (1966); 1. фебруара: Љубица Јаковљевић (1932), Борка Бацковић (1934).

Беовоз – информације . . . . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Обожавате дружења и изла-

надних промена на послу и односа с надређенима. Покрените
сопствени бизнис како не бисте
имали сталне главобоље. Упишите се на јогу, а код куће уживајте
уз страсног партнера, што ће вам
донети релаксацију.

ске, а осећате као да сте мало
упали у монотонију. Припазите
на здравље, вежбајте и чувајте
се прехладе. Партнер вам је јако
важан и време је да га нечим изненадите како би веза била занимљивија и узбудљивија.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Током зиме сте претерали са

По природи сте песимиста, али

слаткишима, занемарили сте
здравље и набацили неколико килограма. Време је за дијету и фитнес, а алкохол избегавајте. Финансије су стабилне, али партнер
ће бити незадовољан. Време је за
разговор и решавање проблема.

и време може утицати негативно
на ваше расположење. Страст је
оно што вас испуњава, не допустите да вам веза склизне у рутину и досаду. Припазите на упале
јајника и бешике, пијте доста чајева и крените на спорт.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Време је да се активирате и нађете нови посао после тежег периода
који је иза вас. Често сте неодлучни
и детињасти, што може сметати
партнеру, који има озбиљне планове с вама. Изађите у шетњу и разбистрите мисли од брига. Медитација вам може бити од помоћи.

Напетост ће вам бити појачана,
па је добро да се упишете на неку борилачку вештину. Посао је
променљив, као и финансије, јер
вам је доста лажних ауторитета.
Време је да размислите о неком
путовању с партнером и улепшате везу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Окружење на послу негативно

Право је време за покретање

утиче на вашу психу и стомачне
проблеме, лако падате у депресију. Крените на пливање и размислите о послу од куће. Партнер вас подржава, али ваша претерана емотивност може га чинити нервозним.

приватног посла, о којем дуго
размишљате. Проблеми с костима, кичмом, зубима и реумом су
могући, не претерујте с послом.
Посвећени сте партнеру и коначно имате стабилност у браку и
односима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Волите да будете ауторитет дру-

Желите слободу у вези и није

гима и не трпите мобинг на послу.
Могући су проблеми с кичмом од
превише седења за компјутером.
Крените у теретану коначно. Некада испољавате самовољу у односу
с партнером, па треба да обратите
пажњу и на његове потребе.

вам потребан посесиван и љубоморан партнер. Хуманиста сте,
волите тимски рад, али финансије увек недостају. Нађите додатни
посао како бисте били задовољни. Прави избор за ваше проблеме је групна психотерапија.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Перфекциониста сте у послу и
често превише радите, што утиче
на ваше здравље. Могући су проблеми с дигестивним системом.
Важно је да се здраво храните.
Као да сте увек на услузи другима
и да заборављате на себе. Изађите у провод и опустите се мало.

(19. 2 – 20. 3)
Креативни сте и талентовани и то
треба да искористите, без обзира
на то што сте несхваћени. Не подносите канцеларијске послове и тешко се прилагођавате. Усудите се и
промените посао, а партнер ће вас
коначно разумети и подржати. Могући су психосоматски проблеми.

(1) ЧЕШКИ РЕДИТЕЉ

СВЕ ДИЧНО
ПОКВАРИСТЕ (Ч = K)

Донатор
Холандски
шахиста
(Јан)
Предлог уз
локатив
Овчије руно
(мн.)

(3) АМЕРИЧКА ФИЛМСКА ПРИЧА

ЧВРСТА, TOПЛА,
ФИНАЛНА...

Биста,
статуа
Захтеви уз
претње
Својеручно
(скр.)
Ознака за
тону
Ознака за
волт

Наиме, у
ствари

Осећаћете се напето због изне-

(2) ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ

Жалост, бол
(турц.)
ФК из
Панчева

Стари
фенички
град
Боја у
картама

(23. 9 – 22. 10)

Можда смераш
да се смириш,
НО ФИЛМ МОРАШ
нов да снимиш.

Кер
Роман
Добрила
Ненадића

Узгој за
клање,
товљење
ДОКТОР
ПРАВА
(1839–1922)

Јаван,
отворен
(енг.)

Дозивање

Хеленски
бог љубави

Вага

(21. 3 – 20. 4)

АНАГРАМИ
Ознака за
Немачку

Родопске
планине

Вулкан
у Италији

Ован

Птице
тркачице

РЕШЕЊА – Скандинавка: СВ, Родопи, Везув, пас, Ерос,
дерт, тов, донор, Ив, Тир, на, ОЗ, Касапиновић, рок, ултиматуми, Нови Сланкамен, заправо, нојеви. Анаграми: (1) Милош Форман, (2) нови светски поредак, (3) „Фатална привлачност”.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС ВИТО,
тек регистрован, добро стање. 064/88650-02. (СМС)
АСТРА Г 2.0 ДТИ,
1.500 евра, машина
за прање возила професионална, мопед
томос тори, приколица за ауто.
064/179-28-61.
(254725)
ФИЕСТА 1995. годиште, 1.3, тек регистрован, нов, плин
атестиран, без улагања, власник.
064/151-38-96.
(254403)
ПРОДАЈЕМ ситроен
ц 5, 2002. бензин,
плин атест. Тел.
064/004-52-30.
(254728)
ОПЕЛ корса 1.4,
64.000 км, 2010,
7.000 евра, бензин,
зедер, регистрација
до јула 2018.
063/354-221.
(254790)
ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
2003. годиште, власник, регистрован.
063/269-987.
(254866)
РЕНО клио 2009. годиште, бео, троје
врата.
065/336-76-84.
(254877)
ПРОДАЈЕМ заставу
10, у одличном стању, 2008. годиште.
064/133-96-85.
(254879)
ПРОДАЈЕМ путнички
комби Т 70, 8 + 1,
није регистрован,
1996. годиште.
063/436-918.
(254875)
ПРОДАЈЕМ киа сефиа 1.5 ЛС, бензин,
2002. годиште.
063/436-918.
(254875)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за јефтинији октавију
1.9 ТДИ, 2008, регистрован, власник.
065/610-45-67.
(254890)
ПРОДАЈЕМ рено
твинго, 2002.
годиште.
Тел. 063/866-44-07.
(254891)
КАРАВАН опел вектра 2001, на продају.
064/189-40-91.
(254931)
ФИЈАТ БРАВО, 1.9
ЈТД, 2001. годиште,
прешао 148.000 км,
1.500 евра.
063/813-50-61.
(254894)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2001, 5 В, клима,
шест брзина, зимске
гуме, одличан.
065/910-35-35.
(254942)
АСТРА Г, 1.6 плин,
2000. годиште, караван, атест плина, металик, клима, алу
фелне.
060/010-35-35.
(254942)
АСТРА Г, 2.0 Д,
2000. годиште, металик, клима, одлично
стање, повољно.
062/286-031.
(254942)
КИА соренто, 2.5
ЦРДИ, 2005. годиште, 270.000 клм,
џип/сув, дизел, 75 кв,
102 КС, црн, 4/5 врата, пет седишта, м.
клима, регистрован
до 30. јула 2018, није
оштећен, цена 5.000
евра. Тел.
062/062/805-08-55.
(255061)
ПРОДАЈЕМ голф 2,
дизел у возном стању, 250 евра.
060/320-45-88.
(254991)
ОПЕЛ зафира, 2012,
1.7 ТДЦИ, седам седишта. 063/244-674.
(255026)

ОГЛАСИ

ФОРД ескорт 1.6,
бензин-плин, црн,
повољно. 064/14924-70. (255024)
ПУНТО гранде 1.3,
мултиџет, 2006, фул
опрема, петора врата. 064/130-36-02.
(255034)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2010, пет врата, фабрички атестиран
плин, сва опрема.
064/587-50-24.
(255034)
ШКОДА фабија, караван, 1.4 МПИ,
2002, на име.
064/587-50-24.
(255034)
ПАСАТ Б 4, лимузина, 1.9, ТДИ, 1994,
клима, шибер, регистрован. . 064/58750-24. (255034)
СИТРОЕН ксара,
2003, 2.0 ХДИ,
240.000 км, солидан,
два сета гума.
064/479-40-85.
(255044)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(254065)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
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МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ пнеуматску сејалицу за кукуруз. 064/523-28-32.
(254711)
ТРАКТОРСКА крила
за фергусон, у добром стању.
063/823-29-61.
(254822)
ПРОДАЈЕМ две задње гуме, половне, за
трактор 533, 539.
064/940-83-09,
013/631-783.
(254912)
ПРОДАЈЕМ трактор
зетор 2511, година
1973, у добром стању, једнобраздни
плуг и приколице за
стоку. Тел. 063/361660, Перо. (255049)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидану,
легалну, гаражу на
Тесли. 063/120-5305. (254756)
ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу 18 м2, на Тесли. Тел. 063/803-1486. (254837)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(254885)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних пријемника, монитора, даљинских... „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (255037)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
ПРОДАЈЕМ ТА пећ и
плинску боцу.
061/190-53-25
(СМС)
ПРОДАЈЕМ половну
дрвену столарију,
прозори, врата, очувана, повољно.
066/948-27-77.
(СМС)
ТВРДО огревно дрво,
дрво, превоз, бесплатан, мерење код вас
кући. 064/356-03-93.
(253754)
ПРОДАЈЕМ опрему
за фризерски салон.
064/004-52-30.
(254728)
ПРОДАЈЕМ дечју
хранилицу и ограду
и каучеве, рустик,
тример браун, повољно, власник.
064/142-30-95.
(254738)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце и продајем ремонтоване ТА пећи.
066/900-79-04.
(254739)
ПРОДАЈЕМ веш-машину. 061/667-29-58.
(254875)

ПРОДАЈЕМ преостала дрва, бибер цреп,
краве, салонит плоче. 063/711-77-54.
(254746)
ТУЧАНИ казан за топљење масти, 80 литара, тучани роштиљ.
063/716-67-31,
064/409-65-89.
(254747)
ПРОДАЈЕМ симпову
гарнитуру, тросед,
плус две фотеље.
319-754,
061/153-34-61.
(254751)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи. Достава, монтажа, гаранција,
пролећна акција.
062/150-68-54.
(254753)

НА ПРОДАЈУ старински, добро очуван
намештај: комплетна
спаваћа соба и појединачни плакар и
креденац. 064/23954-03. (254755)
ТОПЛОТНЕ пумпе
(70 – 350 м2), најекономичнији вид грејања. 062/118-26-81.
(254805)
ТОМОС колибри,
пента томос 4,8,
уградни шпорет АЕГ,
замрзивач 110 литара – кончар.
069/504-55-93.
(254828)
БАГРЕМ, буква, багремове сеченице,
храст. „Топлина”,
063/364-310.
(254833)

ЛР кошнице нове,
квалитетне, продајем, комплетне или
делове. 060/660-7960. (254839)
БОРДО тросед (мебл
и еко-кожа), за дечју
собу наранџасти орман, сто и полицу,
наранџасти тепих.
064/280-38-37.
(254855)
КАУЧ једну годину
стар, некоришћен
компјутерски сто,
кварцна пећ. 314978. (254851)
ШПОРЕТ на бутан са
рерном и плинску
боцу, повољно.
064/090-11-28.
(254863)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају.
060/603-32-32.
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋЕ мангулице, екстра класа, чисто бели, око 22 кг.
064/552-59-49.
(254876)
ТА 5, има колица, тепихе, фотеље, пецарошке столице, судове. 064/955-51-85.
(254914)
КОТАО, нов, атест,
гаранција, чврсто гориво, пелет, повољно
продајем. 064/13764-14. (254923)
ПРОДАЈЕМ био брикете, 16.000 динара/тона, 20 динара/килограм на мало. 063/756-28-60,
063/878-37-81.
(254930)

МИНИ ШПОРЕТ,
веш-машине, угаона
гарнитура, гарнитура, двосед, тросед,
фотеља, ТВ комоде,
радни писаћи столови, сточићи, тепих.
Тел. 063/861-82-66.
(254973)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, компресор,
врата улазна-собна,
стари писаћи столови и још много тога.
064/139-04-48.
(254963)

ДРВА за огрев продајем преостала.
063/868-02-06.
(254961)
ПРАСИЋИ на продају, Новосељански пут
175. 064/303-28-68.
(254980)
ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, цер, мешано. Исечено и исцепано.
064/357-82-08,
Босанац. (254945)
ДРВА сечена и цепана за смедеревац,
продајем.
064/080-86-99.
(254945)
ДРВА, повољно, мешана, јасен, јасика,
багремова сеченица.
Доносимо на кућну
адресу.
064/506-15-90.
(254945)
ПАТИКЕ, ципеле, нове, оригинал рибокскечерс, 1.000 динара, 38, женске.
064/354-69-76.
(2254992)
ПРОДАЈЕМ ТВ филипс и машину за
шивење мерит.
064/276-08-08.
(255004)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера
3.000 динара. 371568, 063/773-45-97.
(255025)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, фрижидере, телевизоре.
064/158-44-10,
063/1201-11-47.
(254472)

КУПУЈЕМ полован
очуван намештај:
столове, столице, кухињске клупе, кухиње. Долазим.
062/150-68-54.
(254753)
КУПУЈЕМ полован
намештај, гарнитуре,
кухиње, столице, столове, остало покућство. 062/148-49-94.
(254765)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај,
слике, сатове, стари
новац, стрипове, бижутерију, старе
играчке, старо покућство. 335-930,
063/705-18-18.
(254795)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(254839)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
фрижидере, шпорете, долазим кући.
Златко. 061/144-8280, 063/196-54-56.
(254883)
КУПУЈЕМО гвожђе,
олово, месинг, бакар,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/32177-93. (254969)
КУПУЈЕМО гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре и остали
отпад.
064/484-13-76.
(254969)

КУПУЈЕМО обојене
метале, акумулаторе,
алуминијум, замрзиваче, веш-машине,
шпорете, телевизоре.
061/206-26-24.
(254969)
КУПУЈЕМ стари новац из инфлације, сатове, пенкала, стрипове, албуме са сличицама, играчке,
упаљаче, значке, ордење, војне ствари,
фото-опрему, ЛП
плоче, фудбалске
улазнице, ситне антиквитете. 064/18756-80.
КУПУЈЕМ сатове,
пенкала, медаље, ордење, мале бутан боце, разни алат.
064/867-48-11.
(255652)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈА плацева,
Улица Пелистерска и
Кајмакчаланска. Грађевинска зона. Плацеви су укњижени.
Тел. 065/257-91-00 и
065/637-90-88 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у
селу, 40 ари, 40 км
од Панчева.
Повољно! Тел.
064/686-01-06
(СМС)

У СТАРЧЕВУ, кућа на
продају, на 13 ари
плаца. 064/264-0314. (СМС)
НА ПРОДАЈУ плац 3
ара, Јоакима Вујића,
Стрелиште, 6.800
евра. Тел. 063/606497. (254014)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или
кућа. 069/158-63-76.
(253682)
СТАН, 38 м2, новоградња, нова Миса,
Приморска 27.
063/711-41-89,
060/031-08-09.
(253981)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 15,5 ари, повољно. 062/885-41-07.
(254257)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову.
062/415-359.

ДВОСПРАТНА кућа,
Качарево, 250 м2,
плац 6 ари, одлична
локација.
062/865-20-39.
(254186)
КУЋА, 100 м2, 5,6
ари, Моше Пијаде,
80.000 евра.
064/354-69-76.
(254120)
НА ПРОДАЈУ плац 3
ара, Јоакима Вујића,
Стрелиште,
6.800 евра. Тел.
063/606-497.
(254014)
КУЋА, Омољица, реновирана, 120 м2, 9
ари плац. 065/96193-22, 064/200-0209. (254001)
КУЋА, Омољица, 97
м2, 8 ари плаца,
25.000 евра.
061/133-83-71,
013/682-006.
(254554)
КУЋА 100 м2, строги
центар Панчева, Живојина Мишића 6, на
Корзоу. 023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04.
(254363)
НА ПРОДАЈУ два
ланца земље у Качареву. Тел. 601-281.
(254412)

МАРГИТА, плац 5
ари са кућом за
адаптацију или рушење. 063/720-55-66.
(254417)
ПРОДАЈЕМ плацеве,
градско грађевинско
земљиште, парцеле
9638/2 и 9638/3 на
локацији Мали надел
(Надина кривина),
укупне површине
81,25 ари. 063/258986. (254444)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Долову, Ливадице.
319-754, 061/153-3461. (254724)
КУЋА код старе Утве,
две јединице, 100 +
40 м2, помоћни 40
м2. 064/247-77-69.
(254730)
ПРОДАЈЕМ плац у
Скробари, 10 ари,
водовод, струја близу., 060/346-51-11.
(и)
ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем 6,9 ари, струја, вода, канализација, плин, Панчево,
Бранка Радичевића
54-а, власништво
1/1, укњижено, могућност вишепородичне стамбене изградње. 063/852-4319. (254742)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и ширина плаца. 069/21397-37. (254747)
НОВОСЕЊАНСКИ
пут, плац на продају,
10 ари. Тел. 063/71998-95. (254758)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, површина 25 ари, воћњак.
Цена повољна. 313716. (254767)
ВИКЕНДИЦА и воћњак, 26 ари.
069/671-156.

ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, са започетим објектом, струја,
вода, власник.
064/260-05-34.
(254777)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја,в ода, 18.500.
063/894-84-23.
(254790)
ЦЕНТАР Стрелишта,
кућа ПО + ВПР и ПК,
157 м2, плац 225 м2,
60.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)
МИСА, 98 м2, ПР + I,
29.000,новија градња. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)

ПРОДАЈЕМ или мењам за стан кућу на
Новосељанском путу,
100 м2, 13 ари, економско двориште,
амбар, кочине, воћњак, башта, одмах
усељиво, 35.000.
063/894-84-23.
(254450)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 80 м2, 5 ари, нова усељива, 27.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(25481)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до
асвалта, 51.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83. (254)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, две стамбене јединице, Кудељарац.
Тел. 060/040-96-51.
(254823)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или
кућа. 069/158-63-76.
(254850)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, њива 30 ари,
дозвољена градња,
Братства јединства,
други просек. Струја,
вода, телефон испред. Тел. 013/366234. (254854)

КНИЋАНИНОВА 33,
кућа са улице, 90 м2,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(254864)

ТЕСЛА, стара кућа,
плац 4 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(254864)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, кућа, 110 м2,
4 ара, 53.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(254864)

ТЕСЛА, добра локација, кућа 82 м2,
плац 3,76 ари,
70.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(254864)

ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000.
(238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(254864)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту, викендицу у Врњачкој Бањи.
063/109-01-44.
(254865)
ПЛАЦ, Дубока бара,
Палилула, 10,5 ари и
кућица 21 м2, вода,
телефон, могућа
струја – близу
окретнице 108.
064/437-24-67.
(254871)

ПРОДАЈЕМ плац
2,25 ари, центар, Ружина 9. Изграђен подрум, идеално за пословно-породични
објекат.
061/533-27-40,
060/332-74-04.
(2548849
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 121 ар,
Баваништански пут,
ширина до пута 34 м.
063/389-974.
(254896)
ЦЕНТАР, кућа стара,
100 м2, 6,3 ара,
65.000. 063/899-7700. (254901)
МАРГИТА, кућа 100
м2, сређена, усељива,
хитно, 48.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(254901)

ДОЊИ ГРАД, кућа
три засебна стана,
3.5 ара, 67.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(254901)
НОВА МИСА, кућа
три одвојена стана,
гараже. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (254904)
ОМОЉИЦА, уз уговор о доживотном
издржавању, кућа,
изузетна позиција,
пуна правна сигурност. Понуде до 19.
фебруара. „Елпис”,
061/324-40-85.
(254907)
БАШТА, воћњак, кућа, гаража, 20 ари,
Пелистерска.
064/866-22-98.

ПАНЧЕВО, продаје
се кућа са локалом
на 8 ари, Димитрија
Туцовића бр. 24,
Водна заједница.
063/130-04-07.
(254916)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
50 м2, двособна, са
мањим плацем и помоћним објектом,
23.000 евра.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (25494)
НА ПРОДАЈУ плац 5
ари, стара Миса.
063/226-148. (25494
ОДЛИЧНИ плацеви,
Кудељарац, стара
Миса, Дубока бара.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(254962)
ДВЕ куће, као спојене стамбене јединице, 136 м2, на плацу
од 3,55 ари, код старог бувљака.
064/240-68-0.
(254953)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, двособна, 13,5 ари,
23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(254955)
ПЕЛИСТЕРСКА и
Кајмакчаланска,
парцелисани плацеви
од 9 ари. (49), „Мустанг”, 062/129-9467. (254611)
ХИТНО, Качарево,
лепа, новија, трособна, 5.4 ара, 31.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(254955)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал
30 м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254965)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254965)
БАНИЈСКА, дворишна спратна, укњижена два стана, 120
м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254965)
ТОПОЛА, кућа 50 м2,
плац 4 ара, 8.000
евра. (300),. „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(254967)
КУЋА, 100 м2, 5.6
ари плац, Моше Пијаде , 80.000 евра.
064/354-69-76.
(254992)
ПОВОЉНО, кућа са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(254996)
НА ПРОДАЈУ плац 33
ара, за бизнис, са кућом. 064/276-08-08.
(255004)
УСЕЉИВА кућа, Банатско Ново Село,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(255017)
ПОРЕД Гимназије,
приземни део куће,
канцеларија, гарсоњера, подрум, 50.000
евра. 061/114-11-34.
(255020)

ХИТНО на продају
кућа у Книћаниновој
улици. 062/826-1255. (255026)
ТЕСЛА, плац 7,3 ара,
одлична локација,
цена договор.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255023)
ТЕСЛА, кућа 91 м2, 4
ара, 45.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255023)
КОТЕЖ 1, плац 6,28
ари, 82.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255023)
ПРОДАЈЕМ кућу 100
м2, на Стрелишту.
Контакт
061/251-13-01.
(255028)
ПРОДАЈЕМ плац
17,5 ари на Јабучком
путу. 063/719-42-71.
(255040)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Тополи, повољно.
069/186-54-05.
(255040)

ПРОДАЈЕМ њиву у
другом српском пољу, површине 42 ара,
9 м2, у улици код Касарне 5000 Панчево.
Тел. 063/361-660,
Перо. (255049)
БЛИЗУ центра кућа
на 3,6 ари, 56.000;
Стара Миса на 5 ари,
26.000; Кудељарац
на 5,5 ари, реновирана, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)
ПЛАЦ, Новосељански
пут, 20 ари, ограђен,
два улаза, 8.000
евра. 06’0/555-43-76.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН плац или
лошија кућа на доброј локацији, плац најмање 3,5 ара.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(254864)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ
КАПИЈА,
гарсоњера, II спрат,
38 м2, 32.300 евра,
поглед на Тамиш,
власник
063/338-332
(СМС)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА,
нов, троипособан, III
спрат, 75 м2, 66.000
евра, поглед на Тамиш, власник.
063/338-332 (СМС)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан, 73 м2, на Тесли.
064/175-63-14.
(СМС)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан стан 46 м2,
етажно грејање. Тел
064/ 267-71-74.
(СМС)

ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)
МИСА, 34 м2, 15.500,
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(253558)
ДВОИПОСОБАН
стан, 64 м2, Карађорђева. Строги центар.
Тел. 063/172-50-19.
(253727)
ЦЕНТАР, продајем
стан 75 м2, ЦГ, приземље, од 17 до 19
сати. Тел. 063/71614-21. (254559)

ОГЛАСИ

СТАН, 85 м2, нова
Миса, продајем.
063/272-594,
063/225-928.
(254220)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру града од 49
м2, може кредит.
060/634-01-26.
(254455)
ПРОДАЈЕМ стан 38
м2 на Старом Тамишу, цена по договору. Тел. 013/263-8143. (254480)
У САМАЧКОМ продајем гарсоњеру, IV
спрат, 18 м2, намештену.
062/361-676.

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (254)
ПРОДАЈЕМ два екстра стана, договор,
хитно. 064/386-9286, 064/130-27-34.
(254774)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у приземљу на новој Миси, повољно.
Тел. 061/285-58-17.
(254769)
ПРОДАЈЕМ два стана, 40 м2 и 38 м2, нова Миса. 063/113-6953. (254711)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан 80 м2, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(254779)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(254779)
КОТЕЖ 1, једнособан, 28 м2, пети
спрат, ЦГ, 14.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(254779)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив, 41.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(254779)
ЦЕНТАР, двособан,
45 м2, ТА, IV од V,
усељив, 27.000.
(677),„Нишић”, 362027, 064/206-55-74.

ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, ТА, други
спрат, реновиран,
25.000. (677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(254779)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двособан, IV, 30.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
двособан, III, 30.000,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)
КОТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-9605.(254794)
СОДАРА, 52 м2, V,
35.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)
ЦЕНТАР, 45 м2, V,
31.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(254794)
СТРЕЛИШТЕ, В. Влаховића, I спрат, 66
м2, 37.000. 064/30592-00. (254843)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за 2.5 стан, гарсоњеру у центру Панчева
од 20 м2 и плац на
Баваништанском путу од 28 ари. Тел.
063/217-102.
(254830)
СОДАРА, двоипособан, 63 м2, ЦГ, IV
спрат, кабловска, интернет.
Тел. 344-254.
(254848)
ЈЕДНОСОБАН стан,
34 м2, Тесла, II
спрат, власништво
1/1. 064/320-70-12,
064/134-60-11.
(254851)
ЦЕНТАР, 105 м2, ЦГ,
III, лифт, брзо усељив, 81.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(254841)
ЦЕНТАР, 84 м2, ЦГ,
VI, лифт дуплекс,
61.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(254841)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, лифт, сређен,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95.
(254841)

СОДАРА, 46 м2, ЦГ,
V, усељив, лифт,
28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95.
(254841)
ТЕСЛА, једнособан,
новији, 33 м2, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-8915.
(254864)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-8915.
(254864)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 20.000;
двособан, 26.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(254867)
НОВА МИСА, 40 м2,
једноипособан, нов,
I, тераса, 24.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(254867)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ,
32.000; двоипособан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(254870)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, 2.0, ТА,
28.000; двособан, ЦГ,
30.000; једнособан,
37, ТА, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(254870)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ,
29.000; Самачки,
гарсоњера, ЦГ,
13.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(254870)
КОТЕЖ 2, приземље,
двособан, 52 м2, ЦГ,
велика застакљена
тераса, намештен,
шпајз, подрум,
32.000 евра.
064/120-02-67.
(254891)
ПРОДАЈЕМ на Златибору намештен
апартман, 30 м2.
063/389-974.
(254896)
ЗЕЛЕНГОРА, 40 м2,
мањи двособан, намештен, 26.000; Содра, 38 м2, 24.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (254901)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан, сређен,
35.000; 74 м2, двоипособан, 47.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(254901)
КОТЕЖ 1, 25 м2,
17.000; 57 м2, двособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(254901)
МИСА, 60 м2, двоипособан, 24.000; 64
м2, двоипособан,
33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(254901)
ЦЕНТАР, 57 м2, двособан, III, ЦГ, лифт,
усељив, 45.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(254901)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, ЦГ,
27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (254904)
НОВА МИСА,, Тргопродуктова зграда,
85 м2, трособан, I.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254904)

ТЕСЛА, Нови свет,
новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254904)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
ЦГ, Котеж 1, нови
део, 20.000 евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (254902)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
19 м2, дворишно,
7.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(254902)
ДВОСОБАН, Котеж
2, од 30.000 –
36.000, 66 м2.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(254902)
КОТЕЖ 2, трособан
стан, 89 м2, други
спрат, власник.
064/305-38-06.
(254925)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, II спрат, С. Саве, повољно, усељив.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(254902)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
IV намештен, Јоакима Вујића 65, 25.500.
064/842-30-31.
(254906)
ДВОСОБАН, 52 м2,
нова Миса, две терасе, 28.000 евра.
063/823-95-86.
(254941)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан 61 м2, гаража, укњижен, 16.500.
061/147-82-23.
(254950)
СОДАРА, једноипособан, 46 м2, V, ЦГ,
усељив, 28.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(254944)

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254944)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, сређен,
усељив, 33.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(254944)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV,
ТА, сређен, 24.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254944)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 30.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(254944)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 48 м2, IX, ЦГ,
усељив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(254944)

СОДАРА, двособан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254944)
СОДАРА, одличан
двособан, 47 м2, III,
32.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (254962)
КОТЕЖ 2, леп двособан, II, 32.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (254962)
КОТЕЖ 2, С. Шупљикца 151, реновиран једноипособан
стан, приземље, 49
м2 + 5 м2, тераса, ЦГ,
31.000 евра.
064/888-13-63.
(254953)
ПРВОМАЈСКА, једнособан, 48 м2, ВПР,
ТА, 17.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (254611)
КОТЕЖ 2, перфектан
двособан, 57 м2, VI,
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

ТЕСЛА, новији двособан, 56 м2, ЦГ, V,
две терасе, IV,
21.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(254611)
ТЕСЛА, двособан, 38
м2, паркети, тераса,
IV, 21.0000. (49),
„Мустанг”, 062/12994-67. (254611)
ТЕСЛА, гарсоњера, I,
25 м2, ЦГ, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(254611)
МИСА, квалитетне
укњижене гарсоњере
од 13.200 – 17.600.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (25461)
КОТЕЖ 2, двособан,
III, 57 м2, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(254957)
КОТЕЖ 2, Моше Пијаде, мањи двоипособан, 60 м2, V, сређен,
38.000.(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (254957)

ТЕСЛА, двособан, 54
м2, II, ТА, изворно,
28.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (254957)
СОДАРА, једнособан, 33 м2, ВП, ЦГ,
добар, 23.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (254957)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, II, ЦГ, изворно, 37.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (254957)
ТЕСЛА, двособан, 42
м2, 24.000; једнособан, 35 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 32.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254965)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500;
једноипособан, поткровље 43 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, трособан,
83 м2, 42.000; једнособан, 46 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254965)
МИСА, двоипособан,
63 м2, 32.000; двособан 49 м2, 24.500;
једноипособан, 40
м2, 23.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254965)
ЦЕНТАР, троиопсобан, 84 м2, 53.000;
једноипособан, 39
м2, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254965)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 47 м2,
29.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (254965)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 35
м2, 20.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(254965)
КОТЕЖ 2, трособан,
64 м2, IV, ЦГ, лифт,
36.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254967)
СТРОГИ ЦЕНТАР,
једнособан, 36 м2,
VII, ЦГ +12 м2 галерија, 23.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254967)
НОВА МИСА, једнособан, 34, II, ЕГ, тераса, 20.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254967)

ПРОДАЈЕМ стан, 46
м2, Содара, ЦГ, одмах усељив. 065/88224-04. (254983)
КОТЕЖ 2, булевар, II
спрат, 90 м2, продаје
власник, 650 евра
квадрат. Тел.
064/205-03-15. (254)
ПРОДАЈЕМ намештен једнособан стан
на Стрелишту, површине 33 м2, други
спрат, Косте Абрашевића 14. Тел.
013/251-42-79,
063/826-97-71. (251)
НОВА МИСА, трособан, 62 м2, TA, подрум, 31.000.
062/320-781,
069/245-89-53.
(255010)
СТАН од 49 м2, у
центру, 800 евра квадрат, без посредника. 064/144-43-99.
(255014)
ЦЕНТАР, двособан,
ВПР, 51 м2, реновиран, ТА, 31.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430.
СОДАРА, двособан,
IX/X, 57 м2, ЦГ,
29.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
КОТЕЖ 1, Новосадска, гарсоњера, II, 27
м2, ЦГ, сређена,
20.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 66 м2, VI, ЦГ,
усељив, 29.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан, 68
м2, у строгом центру
града, без посредника. Тел. 064/511-2510. (255035)
МИСА, нов, 42 м2,
22.000, договор; центар, 49 м2, нов,
35.000; строги центар, 56 м2, 40.000
евра; Содара, 46 м2,
ЦГ, 29.000 евра; Котеж 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000. „Купола”,
065/328-66-94.
(255039)
МЕЊАМ два стана у
истој згради за кућу.
Тел. 064/867-48-61.
(255045)
ДВОИПОСОБАН,
центар, 64 м2, Карађорђева, усељив одмах. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255054)
СТРЕЛИШТЕ, хитно,
нов, 44 м2, поткровље, незавршен,
укњижен, клима,
ПВЦ, 18.000 евра.
062/269-566.
(255058)
ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, лифт, леп, ПВЦ,
47.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)
ПОВОЉНО, Содара,
трособан, III, ЦГ,
лифт, гаража,
41.000; једнособан,
ЦГ, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)
ТУРСКА глава, реновиран, III, ЦГ, двоипособан, 43.500, центар, трособан, II, ЦГ,
55.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255047)
ДВОИПОСОБАН,
центар, IV, нов, Пепељаре, I, 58 м2. (67),
063/744-28-66.
(4750)
ТРОСОБНИ, Котеж
2, II, 78 м2; Миса, I,
прелеп. (67),
063/744-28-66.
(4750)
ГАРСОЊЕРЕ, шири
центар, ПР, 8.500,
укњижена; Миса,
сређен, 12.000. (67),
063/744-28-66. (475)
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ЈЕДНОСОБНИ, центар, I, 34, 26.500;
Миса, ПР, одличан.
(67), 063/744-28-66.
(4750)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Тесла, I, нов, 51 м2,
Маргита, 42, ПР, само 18.500. (67),
063/744-28-66.
(4750)
ДВОСОБНИ, центар,
ПР, 33.000; Стрелиште, II, 30.000. (67),
063/744-28-66.
(4750)
ЛУКС стан на Тесли,
две и по собе, 70 м2,
на одличној локацији
(вртић, школа, пијаца, „Авив”), тотално
реновиран – са храстовом кухињом, техником, климом и намештајем.
063/800-46-51.
(255059)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника,
Тесла, Котеж 1, 2,
центар. 063/873-0360. (253297)
КОД АВИВА, Тесла,
центар купујем једнособан, гарсоњеру,
без посредника.
062/361-676. (2541)
КУПУЈЕМ двособан
стан на Котежу 1, у
згради, са лифтом,
без посредника. Тел.
065/261-19-64. (254)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине:
станови, куће, брза
реализација. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (254794)

КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама.
Брза исплата. (320),
„Премиер”.
063/800-44-30.
(254779)
КУПУЈЕМ једнособан, двособан стан за
реновирање, исплата
одмах.
064/206-55-74,
013/362-027.
(254779)
КУПУЈЕМО станове,
куће, на свим локацијама, исплата одмах. (679), „Трем
01”. 013/332-031.
(254831)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребни станови на Тесли.
064/668-89-15.
(254864)

АГЕНЦИЈА „Дива”,
Ж. Зрењанина 14, купује једнособан и
двособан стан у згради. 345-534,
064/246-05-71.
(254902)
КУПУЈЕМО двособан
стан, у центру, на
Содари. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (254962)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (254965)

ПАНЧЕВАЦ
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у центру
ИЗДАВАЊЕ
града, ТА, депозит.
064/458-29-47.
СОДАРА, рафинериј- (254803)
ске зграде, стан 46
САМЦУ потребна пом2, ЦГ, кабловска –
лунамештена гарсоиздајем. Тел.
њера, Панчево.
063/281-464.
061/305-43-21.
(254526)
(254804)
ИЗДАЈЕМ стан на
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Стрелишту, ЦГ, понова Миса.
вољно. 064/399-27060/413-08-90. (251)
16. (254205)
НАМЕШТЕНА гарсоЈЕДНОСОБАН наме- њера за самца или
штен стан, запослесамицу. 064/866-21ном брачном пару, на 13. (254533)
дуже, цена 100 евра
СТРЕЛИШТЕ, двосо+ 100 евра депозит.
бан реновиран наме062/401-261.
штен, ЦГ, интерфон,
(254407)
предност паровима,
ДВОСОБАН празан
150 евра. 063/516стан у приватној ку518. (254807)
ћи, без ЦГ грејања.
ИЗДАЈЕМ намештену
062/114-63-73.
собу ученици, са
(254621)
употребом купатила.
СОДАРА, рафинериј- Тел. 064/908-02-94.
ске зграде, стан 46
(254826)
м2, ЦГ, кабловска, из- ИЗДАЈЕМ кућу у
дајем. Тел. 063/281Старчеву. 060/167464. (253526)
29-21. (254842)
СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ, 300 м
од Стоматолошког.
013/352-710,
066/352-710.
(254739)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
Тел. 063/502-211.
(254810)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, нова Миса, бесплатан
интернет.
063/775-99-86,
372-144.
(254791)
САМАЧКИ, издајем
гарсоњеру, полунамештену. 061/150-0700. (254802)

ДВОСОБАН стан у
кућу, у центру, посебан улаз, етажно грејање, струја.
064/296-24-47.
(254482)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Стрелишту. 060/465-5111. (254874)
ИЗДАЈЕ се луксуз намештен стан у центру
Панчева, три спаваће, дневна, сауна,
џакузи, два купатила,
350 евра. Тел.
064/290-45-39.
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на новој
Миси, цена 110 евра.
064/274-00-63.
(254939)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ трособан
стан у центру града,
преко пута Гимназије, комплетно намештен, трећи спрат,
лифт, грејање.
063/215-844.
(254936)
ИЗДАЈЕМ дворишну
кућу и стан у центру
града. 062/741-1119, 013/346-292.
(254937)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан намештен
стан са центрланим
грејањем на Котежу
1. Тел. 060/804-6913. (254990)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, на дуже,
Стрелиште, ЦГ, телефон. Тел. 064/17047-43. (254993)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у Ж. Зрењанина
78, новоградња, намештен. 063/555770. (254997)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан и гарсоњеру, намештено, ТА
грејање, центар.
061/131-79-04.
(255003)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Тесла,
четврти спрат, ТА,
130 евра. 064/22683-78. (255022)
НАМЕШТЕНИ: једнособан + једноипособан, новоградња, ТА,
двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(255031)
ИЗДАЈЕМ стан, 54
м2, у згради Снежане, ЦГ. 063/499-700.
(255057)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал у
Браће Јовановић,
разрађен, 17 м2.
062/885-41-07.
(254257)
ИЗДАЈЕМ комплетно
реновиран простор,
канцеларија, стан,
ЈНА 3-а, 35 м2.
064/474-99-11.
(254590)
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ИЗДАЈЕМ локал, центар Стрелишта, 16
м2, В. Влаховића, повољно. 064/474-9911. (254590)
ПРОДАЈЕМ локал,
центар, 30 – 40 м2,
ЦГ, нов са и без стана од 17 до 19 сати.
063/716-14-21.
(254559)
ПРОДАЈЕМ локал,
укњижен, за све делатности, топлу витрину, дуплу фритезу, тостер за топле
сендвиче, касу.
063/741-64-00.
(254380)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце,
близина три школе.
060/351-03-56.
(254710)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор са делом
плаца, у центру
Старчева, 120 м2.
Погодан за сервис,
радионицу или магацин. Горан, 060/55668-33. (254750)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог у близини пијаце, Кочина 4.
063/617-421.
(254740)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, погодан за
ауто-механичара, ауто-електричара, ауто-перионицу.
064/226-81-91.
(254825)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
Тел. 063/725-71-70.
(254949)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 35 м2. „Гоца”,
063/899-77-00.
(254109)
ИЗДАЈЕМ локал, разрађен, у Ж. Зрењанина 32. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (254902)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
(254932)
НА ПРОДАЈУ локал
80 м2, на спрату,
центар, између Зелене пијаце и главне
аутобуске.
063/226-148.
(254946)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(254988)
ЛОКАЛ, магацин, 34
м2, ужи центар, излог, паркинг.
063/301-073.
(255005)
ПОРЕД пијаце, Дом
омладине, опремљен
за кафану, 80 м2,
18.000 евра.
061/114-11-34.
(255020)
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране,
повољно. Звати после
18 сати.
061/235-17-50.
(255030)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор 100
м2, Његошева улица.
Тел. 063/313-848.
(255643)

ЛОКАЛ за издавање,
у близини школе, у
Долову. 062/222-287.
(255050)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер са искуством за
рад на путничком и
теретном програму.
065/551-17-22 (СМС)
AVIV BROSH aksesoar тражи искусну
радницу. CV са сликом послати на
fashion.form
@yahoo.com. (СМС)
ПОТРЕБАН педагошки асистент за пети
разред основне школе. Звати после 17
сати. 064/198-50-13.
(235906)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на
шалтеру и роштиљу.
Ћевабџиница „Хало
Лесковац”, тел.
065/896-39-78.
(254470)
ПОТРЕБНЕ пословође, шефови смене Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел.
062/896-39-74.
(254470)

ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи – ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел.
063/897-55-04.
(254470)
ПОТРЕБНО особље
за продају у пекари.
CV слати на mail: pekarasmiljanic@mts.rs (254811)
ПОТРЕБНЕ конобарице, Кафе „Пацифико”. 060/319-0577, 061/236-32-87.
(254757)
ПОТРЕБНА девојка
за рад у слот клубу
„Kentacky” у Његошевој. 064/474-7447. (254832)
ПОТРЕБАН радник,
за паковање и развоз, штампе. Позвати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07. (254)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад на индустријским шиваћим машинама. 061/156-17-65.
(254898)
ПОТРЕБНА куварица
са искуством у Винарији „Ђурић”.
063/329-340.
(254900)
ПОТРЕБАН сервисер
беле технике, електро струке. 063/329340. (254900)
ПОТРЕБНА радница
или радник за рад у
Маркету „Бомбончић”, доћи на разговор у суботу, 10. фебруара 2018, у Моше
Пијаде 4, од 18 до 20
сати. (254926)

ТРАНСПОРТНОМ
предузећу потребан
диспичар. Услови
ССС, одлично познавање енглеског језика и рад на рачунару. 060/661-83-41,
mail:
svetlana.flamengo
@gmail.com
(254922)
ПОТРЕБАН радник
на административним пословима:
Услови: економски
техничар, енглески
језик, рад на рачунару. mail:
svetlana.flamengo
@gmail.com
(254922)
ПОТРЕБАН ноћни
чувар, пожељно пензионер. Старији од
50 година. 013/334003.
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за
палачинке. Доћи
лично после 16 сати.
(254954)

ПОТРЕБНА радница
у пекари, са искуством.
061/631-99-26.
(254947)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Мира” шоптребан мушко-женски
фризер.
064/185-92-34.
(254989)
POCO-LOCO ресторану потребан кувар,
конобарт и посластичар. 064/874-03-01.
(255011)
POCO-LOCO ресторану потребан возач.
064/874-03-07.
(255011)
РЕСТОРАНУ „Ветрењача” потребан конобар са искуством.
Доћи лично.
(255012)
НОВООТВОРЕНОМ
ресторану Zen потребни кувари.
063/315-180.
(255013)
ПОТРЕБНА цура за
рад у кафићу, плата
300 евра, са радним
искуством, старости
од 23 до 32 године.
Тел. 062/191-73-34.
(255050)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДАЈЕМ приватне часове из математике
за основце, 500 дин.
069/293-92-20.
(СМС)
ДОСТАВА плинских
боца на адресу, испорука одмах.
064/886-50-02 (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови,
мајстори из Ковачице. 060/066——08-60.
(СМС)
ЕНГЛЕСКИ основцима, почетни течај
350, месечно 300
двочас, долазим.
061/132-11-18.
(253739)

ЕНГЛЕСКИ основцима, почетни течај
350, месечно 300
двочас, долазим.
061/132-11-18.
(253739)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(254224)
КЕРАМИЧАР повољан педантан, искусан и молер. Тел.
061/203-70-87.
(254692)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615. (254501)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(254422)
ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена, 069/334-76-21.
(254419)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (254)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(254502)
КОМПЈУТЕРИ, поправка, сервис, чишћење, инсталација
нових програма.
060/351-03-54. (254)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови,
чисто квалитетно.
Повољно. 063/304476. (254722)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарија, фасаде, пензионерима
попуст. 013/235-7882, 062/856-64-94.,
(254745)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(2548123)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим ,
поправљам, уграђујем. 063/882-25-09.
(254760)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(254763)

ЧАСОВИ математике, физике, немачког. Професорка.
064/054-67-85.
(254773)
ДИПЛОМИРАНИ
филолог. Часови немачког језика. Тел.
0964/651-17-43.
(254778)
СПРЕМАМ куће и
станове. Ако вам
треба позовите.
064/278-71-20.
(254783)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
см ета. 063/369-846.
(254784)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације, поправке, замене,
одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(254820)
КАМИОН кипер,
превоз робе до четири тоне, утовар шута,
шљунка, песка, ризле, свега. Зоки,
060/474-74-57.
(254818)

НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(254836)
ТВ и сателитске антене, монтажа. Дигитализација вашег ТВ-а,
IPTV, антена плус.
064/866-20-70.
(254838)
ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафићу. 060/362-22-21.
(254860)
ПОТРЕБНИ озбиљни
физички радници за
рад у Панчеву.
064/648-24-51.
(254872)
ПОТРЕБАН бравар
за производњу сигурносних врата. CV послати на email: office@kljuceviivrata.rs
или позвати на тел.
060/631-10-20.
(254880)
ПОТРЕБНА радница
за продају кокица у
киоску у строгом
центру града. Само
озбиљни, могу и пензионери. 063/821-7945. (254889)
ХЕМИЈА, математика, физика (пријемни, поправни),
Основцима, средњошколцима, студентима. Професорка.
063/842-81-90.
(254856)
МАТЕМАТИКА часови (основци, средњошколци, пријемни).
Искусна дипломирана професорка математике. Повољно,
центар. 343-370.
(254869)
ИЗВОЂЕЊЕ грађевинских радова.
064/866-25-76,
061/659-70-31.

СЕЛИДБЕ у свим
правцима, са радницима, брзо, повољно.
Тура 1.000 динара и
односим стари намештај. Златко,
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(254883)
ЧИСТИМ, шут, подруме, таване, дворишта, рушим старе
објекте, брзо и ефикасно. Златко,
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(254883)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (254887)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила, вентили, славине,
одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (254229)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 064/586-8539. (254933)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање свих
врста кровова, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(254903)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправка старијих,
монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа
санитарије. 062/382394. (254916)
ОРЕЗУЈЕМ воће. Тел.
064/130-35-91.
(255046)

СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар,
селидбе, копање, чишћење, рушење, кошење траве, обарање
стабала и сви слични
послови. Дејан,
061/626-14-50.
(254940)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, пик-апом, комбијем, камионом, са
утоваром и истоваром или без.
Дејан,
061/626-14-50.
(254940)

НУДИМ негу старијим лицима и помоћ
у домаћинству.
063/823-95-86.
(254941)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (254966)
МАТЕМАТИКА,
основна и средња
школа, часови. Долазим. 064/157-20-03.
254970)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(254970)
ПРЕВОЗ робе, ствари, селидбе комбијем 3.5 тоне. Јоца,
061/616-27-87.
(254970)
ЧИСТИМО таване,
подруме, носимо
шут. 061/321-77-93.
(254964)
ДУБИНСКО прање
тепиха, превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. )

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94. (253)
ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, шпорета,
инсталација и осветљења. Електричар
Марко. 069/174-1478. (254963)
РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл.
инж. Воћарства.
065/337-04-09.
(254954)МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94. (253)
ИЗРАДА/МОНТАЖА
металних конструкција, хала, биндера,
капија, ограда, тенди, кованија, грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(254979)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (254)
ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала
би и неговала би старију особу. 065/62476-23. (255018
СЕРВИС и уградња
електричних инсталација, малих кућних
апарата и беле технике. Мајстор са вишедеценијским искуством. 063/766-5420, 062/107-60-11,
Драган. (255021)
НЕГА старих и непокретних лица. Замена пелена, договор.
061/621-82-77.
(255029)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација, молерај, керамика, вода. 060/131-8170. (255033)

МОЛЕРАЈ, глетовање, спуштени плафони, термоизолација,
керамика, вода, зидање, малтерисање.
060/131-81-70.
(255033)
УСЛУГЕ

ОРГАНИЗУЈЕМО!!!
све врсте прослава,
до 100 места, већ од
9.99 евра.
063/892-00-07.

ПРЕВОЗ малим и великим кипером:
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут.
063/246-368.
(254573)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ТВ СЕРВИС „ROYAL”,
CCD, лед, плазма, катодни, гаранција 365
дана. 063/751-63-23.
(254697)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278117, 064/176-91-85.
(254088)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29. (253)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(254748)
ПОПРАВКА беле технике, монтаћа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(254743)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом мерцедес, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(254763)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари
са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(254770)
СЕРВИС телевизора,
уградња, ауто-радија, ТВ антена, аутокључева, ЦО 2 апарата. 064/179-26-60.
(254780)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(254792)
ЗИДАМО куће од темеља до крова, радимо све грађевинске
радове.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(254888)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(254886)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 024 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(254886)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
гипс, фасаде, ламинат, столарија.
061/283-66-41,
063/766-62-01.
(254924)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(254928)

ОГЛАСИ

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тр. и роло-завесе. Могућност плаћања преко жиро-рачуна.
064/189-40-91,
013/354-777.
(254931)
РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу:
ролетни, венецијанера, тракастих завеса,
роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина, роло-челична
заштитна врата, тенда. Ми смо најјефтинији, најповољнији,
са највећом гаранцијом. Проверите.
063/894-21-80,
013/344-594.
(254956)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (255042)
ЛАЛЕ, превозим кипером повољно –
грађевински материјал, туцаник, огрев,
одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(2550489
СЕРВИС компјутера,
лап-топова, XBOX,
soni, DVD и аудио
уређаја.
063/751-63-23.
(255053)

Последњи поздрав нашој прији

marketing@pancevac-online.rs

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребан радник
ALMEX d.o.o.

помоћник фарбара за припрему возила.

raspisuje konkurs

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

za sledeće radno mesto:
M E H A N I Č A R (1 izvršilac)
Opis radnog mesta:
· Utvrđivanje kvarova i nedostataka na vozilima/kamionima
· Otklanjanje utvrđenih kvarova i nedostataka na vozilima/kamionima
· Tekuće i preventivno održavanje vozila/kamiona

ALM Nonwoven Manufacturing d. o. o.
Tekstilnoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom zaštitne odeće za jednokratnu upotrebu

Uslovi:
· Radno iskustvo i stručnost na poslovima auto-mehaničara
· Samostalnost na radu
· Poželjno poznavanje rada na kamionima
· Poželjno znanje upravljanja viljuškarom

potrebni su:
šivači za rad na industrijskim šivaćim mašinama
Prijave slati na e-mail: jelenailijevski@icloud.com
ili poštom na: ALM Nonwoven Manufacturing, Jabučki
put 54, Pančevo
Kontakt telefon: 310-717, 063/207-114

РАЗНО

ДАЈЕМ стајско ђубриво!
069/123-42-78.
(СМС)
ПОТРЕБНА масерка
за релакс опуштајућу
масажу. Позив или
СМС. 061/298-96-69.
ПРОДАЈЕМ гробно
место на Старом
православном гробљу у Панчеву.
063/231-278.
(И)

ОГЛАШАВАМ неважећом месечну карту
издату од АТП-а
на име Јелена
Шуља.
(254733)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР,
1968, тражи
озбиљну жену ради
брака сличних година. 065/672-87-01.
(254775)
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ,
65, ситуиран, познанство озбиљне шланг
даме до 53 године.
065/335-53-48.
(255058)

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 22. 02. 2018.

МОЛИМ очевидце
саоб. Удеса - белог
реноа и црвеног пунта, који се догодио
30. децембра 2017,
око 13 сати, на семафору испред Пољопривредне школе, на
Новосељанском путу,
да се јаве на тел.
013/370-112,
066/512-32-07.
(254909)
МУШКАРАЦ тражи
жену, девојку – за
дружење, галантан.
065/641-97-69.
(254963)

ОГЛАШАВАМ неважећом стару дозволу
за управљање чамцем, категорије Б, бр.
13300/02 од 26. 04.
2002. на име Слободан Стојановић.
(255000)

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

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ

Последњи поздрав газдиној мами

„ПАНЧЕВАЦ”
ИЗЛАЗИ У СРЕДУ

ЗОРКИ ВУЈОВИЋ

ЗОРКИ ВУЈОВИЋ

од ЉУБА и СЛАВКА СТАНИШИЋА с породицом

од особља Ресторана „Мали рај”

(103/ф)

(102/ф)

3. фебруара 2018. преминула је наша мајка

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТОЈАН ПРЕМЧЕСКИ
Никада те нећемо заборавити.
Син ЗОРАН, снаја ДРАГАНА и унуци МИЛОШ и УРОШ

Због Дана државности
Србије, празника који се
обележава 15. и 16. фебруара, наредни број
„Панчевца” код наших
уличних продаваца можете пронаћи дан раније
– у среду, 13. фебруара.
Стога молимо наше
клијенте да огласни материјал доставе најкасније до уторка увече. Благајна „Панчевца” ће у понедељак и уторак, 11. и
12. фебруара, радити уобичајено, од 8 до 18 сати,
па ће сав огласни материјал који буде стигао до
тада бити објављен у идућем броју.
У четвртак и петак
благајна и редaкција нашег листа неће радити.

У суботу, 27. јануара 2018. године, после краће
болести преминуо је наш драги и вољени

(254861)

ЗОРКА ВУЈОВИЋ
1926–2018.
Била си права мајка и борац.

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ

Хвала ти на свему.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Твоји синови ЛАЗО, ЛУКА и ЈАНКО с породицама

СТОЈАН ПРЕМЧЕСКИ

Сахрана је обављена 6. фебруара 2018, на гробљу код Ђурђеве цркве – Врањска, Билећа, Херцеговина

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МИЛИСАВ, снаја РАДА и унуци МИЛИЦА и ИГОР

(101/ф)

(50/254862)

Био си добар и племенит и пожртвовани деда,
отац и супруг. Заувек ћеш бити у нашим срцима
и никада те нећемо заборавити.
Успомену на тебе чуваћемо од заборава.
Твоји: унуци АЛЕКСАНДАР и НИКОЛАЈ
и синови СТЕВИЦА и ЂУРИЦА и супруга ЛЕПА
(90/254993)

Петак, 9. фебруар 2018.
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Тужна срца обавештавамо рођаке, пријатеље и познанике да је 2.
фебруара 2018. године, у 74. години живота, преминула наша драга

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 3. фебруара 2018. године, у 77.
години, преминуо наш вољени

МИЛИЦА СТЕВАНОВСКА
1944–2018.

РАТКО ВЕЛИЧКОВИЋ
1941-2018.

Сахрана је обављена 5. фебруара 2018. године, у породичној гробници у Качареву.
Ожалошћени: синови СЛОБОДАН и ВЛАДИМИР с породицом,
сестра СТОЈАНКА с породицом из Гацка, породица ОПАЧИЋ
из Пећинаца, породице ПАРАШ, ГВОЗДЕН, ТРИПИЋ и ПРАНИЋ
из Републике Српске
(73/254935)

Сахрана је обављена 5. фебруара 2018. године на православном гробљу у Старчеву.
Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима, а твоје приче, савете, шале и досетке
ћемо заувек памтити.
Твоји: син МИЛЕ, ћерка ЈАСМИНА, снаја
ЕМИНА, зет МИЛОРАД, унуци ДАВОР,
ДЕЈАН, ЗЛАТКО, ДАРКО и МИЛИЈА
(105/255032)

МИЛОРАД КАНКАРАШ
1929–2018.

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ
По во дом упо ко је ња

Наш вољени супруг, отац, таст и брат преминуо је 5. фебруара, у 89. години, али ће
заувек остати у нашим срцима.

на ше мај ке и ба ке,
преминуле 6. фебруа-

АНА СТАНИЋ

АНА СТАНИЋ
рођ. 14. VI 1934 – преминула 6. II 2018.
Мајко! Сада знам да те више ништа не боли и да си нашла свој мир. Да си у места
светла, свежине, одмора, чистоте. Мени је
остала бол и беспрекорна туга, да сам бар
још мало могла да те негујем. Утехе нема,
мајко, они који се воле никада не умиру.
Мајко моја у мом си срцу. Волим те. Мирно спавај!
Твоја ћерка МИЊА
Сахрана је 8. фебруара 2018, у 14 сати, на
Новом гробљу.

ра 2018 захваљујемо

Бакана моја, никада више лепши спанаћ нећу јести, то си умела само ти.
Вечно у мом срцу си.
Твој унук ЛАЗАР
(100/255014)

Ожалошћени: супруга ЕВА, ћерка
МАРИЈА, зет ДУШАН и брат ДРАГАН
(93/254998)

се свима који са нама
деле нашу тугу.
Претужни: ћерка
МИЊА и унук ЛАЗАР
(99/255019)

САША ПАНТИЋ
1967–2018.

Поштованом

Последњи поздрав ујки Саши од ДРАГАНА
и ЦВИЈЕ с породицом
(64/254914)

(98/255019)

САША ПАНТИЋ
1967–2018.

Последњи поздрав

Последњи поздрав од кума СЛОБОДАНА
и ВЛАДЕ с породицом
(61/254919)

САШИ
ПАНТИЋУ
Увек ћемо се сећати с
поштовањем.

САША ПАНТИЋ
1967–2018.

САШИ ПАНТИЋУ
1967–2018.

Последњи поздрав од брата ГОРАНА с породицом

ТОПЕ и БРАНКА
ТОПАЛОВИЋ

од сестре СВЕТЛАНЕ и зета РАЈКА БУБЊЕВИЋА

(59/254919)

(75/254938)

(63/254959)

САША ПАНТИЋ
1967–2018.

23. децембра 2017. преминуо је

Последњи поздрав

Последњи поздрав Саши од пријатеља
ИВКА с породицом
(65/254919)

САША ПАНТИЋ
1967–2018.

САШИ ПАНТИЋУ САКИЈУ
Живот на овом свету није вечно станиште... до следећег
сусрета.
Од ЂУРЕ ВЛАЈИЋА с породицом

Последњи поздрав чичи Саши од синовице ЈЕЛЕНЕ,
ИГОРА и ПЕТКА

РАДИВОЈ
НИКОЛИЋ

(60/254914)

САША ПАНТИЋ
1967–2018.

Последњи поздрав

Поштованом

Последњи поздрав драгом мужу
од супруге ЖАКЛИНЕ

Последњи поздрав од
сестре ЂУРЂЕВКЕ
с породицом

(67/254919)

(94/235002)

Последњи поздрав сину, оцу и свекру

САШИ ПАНТИЋУ
1967–2018.

(43/254845)

САШИ ПАНТИЋУ

ПОПУСТ

Твоји: КОВАЧЕВИЋИ и ташта РАДА

Заувек ћеш бити у срцу и нашим мислима.
Породица ТОМИСЛАВА ТОМИЋА
(52/254875)

(62/254919)

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

САШИ ПАНТИЋУ
1967–2018.
од мајке БОСИЉКЕ, ћерке АНЕ, сина АЦЕ
и снаје ТАМАРЕ
(66/254919)

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

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 6. фебру-

Последњи поздрав

ара 2018. године, у 85. години, преминула наша драга

ЦВИЈЕТИ ЂОРЂЕВИЋ

ЦВИЈЕТА ЂОРЂЕВИЋ
Колектив ХИП „Азотара” Панчево
(89/ф)

Сахрана ће бити обављена у четвртак, 8. фебруара 2018. године, у 15 сати, на гробљу у Јабуци.
Напустио си нас прерано
и оставио велику празнину у нашим животима

С много поштовања последњи поздрав

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, снаја ВЕСНА, унук МИХАИЛО,
унука МИЛИЦА, ћерка БИЉАНА, зет МИРОСЛАВ, унука МАРИНА,
ЦВИЈЕТИ ЂОРЂЕВИЋ

зет ДРАГАН, праунуке НИНА и ИВА и остала родбина и пријатељи
(68/254920)

ДЕЈАН МИШИЋ
(70/254927)

НЕДЕЉКО
ВУЧЕНОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: мајка СТАНА,
брат ПРЕДРАГ и снајка
РАДА

Поштованом

Последњи поздрав

1. фебруара преминула је
наша

(54/254895)

САЊА БАБИН
1966–2018.

ПЕТАР
КАЛИНИЋ

Последњи поздрав од ћерке МАРИНЕ,
мужа ЗОРАНА и маме ВУКОСАВЕ

Последњи поздрав
ујаку од ДРАГАНА
с породицом

последњи поздрав од
колега из Фабрике VCM
„ХИП-Петрохемија”

(108/255051)

(37/254827)

(87/254978)

Нека те анђели чувају

БРАНИСЛАВУ
БОРНИ

ПАНЧЕВАЦ

Наша

телефон:
013/301-150

Време неће избрисати
године љубави, све срећне и тешке тренутке које смо делили

БОРКИ
од комшија
у Ослобођења 21
(16/254777)

15. фебруара 2018. године
– годишњи помен

НЕДЕЉКО
ВУЧЕНОВИЋ
ШОЛЕ

БОРКА
БАЦКОВИЋ
Почивај у миру.
Твоји: унук МАРКО
и унука МАРИЈАНА
с породицама, снаја
МИРА
и остала фамилија
(76/254948)

ДУШКИ
СТЕВАНОВИЋ

1958–2018.
Супруга ЗАГОРКА,
кћерке МАЈА,
МИРЈАНА и МАРИНА

Супруг УГЉЕША, ћерка
ДАНИЈЕЛА и син ДЕЈАН

(38/254829)

(72/254936)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Прошло је једанаест година откако нису с нама

ЈОВКОВИЋ

ПЕТАР
КАЛИНИЋ

САЊА БАБИН

САЊА Бежунар
БАБИН

Твоји кумови ТАТЈАНА
и СЛОБОДАН МАРЕШ
с породицом

Припада периодном систе му не за бо ра ва. По
осмеху је препознају
њени другари
из одељења
у „Стевичиној”
и „Борисовој” школи

Последњи поздрав
брату
од сестре РАДОЈКЕ

23. IV 1945 – 27. I 2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: сестра СНЕЖАНА и сестрићи РОБЕРТ
и ВИКТОР с породицама

(88/254982)

(85/254975)

(109/255051)

(92/254995)

7. фебруара навршила се
година од смрти

ЉУБИЦЕ
МИЛУТИНОВ

Ћерка ДИЈАНА
и родитељи
(69/254921)

ДУШКО КОЛАРИК

Прошло је шест тужних месеци откако није с нама

Прошло је четрдесет дана откако није с нама наш драги деда и отац

РАДУЛА

РУЖИЦА

2007–2018.
2007–2018.
С љубављу и поштовањем породица ЈОВКОВИЋ
(83/

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ
Вечно ти хвала за неизмерну љубав и топлину коју си нам
пружио.
Твоји најмилији
(39/254831)

СЛАВИМИР НИНКОВ
С љубављу и поштовањем породица
(79/254956)

МИРКО

МИЛИЦА

2005–2018.

1995–2018.
Син РАДИША с породицом
(19/254885)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 9. фебруар 2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у среду, 14. фебруара 2018. године, у
11 сати, одржати четрдесетодневни помен нашем драгом супругу, оцу, деди и
прадеди

У суботу, 10. фебруара, у 11 сати, на Старом православном гробљу, обележићемо годину дана од
смрти нашег
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РУЖИЦА

САВА

2013–2018.

МИЛОРАДА ОЊИНА

10. фебруара је друга година откако ниси с нама

Пет година празнине без

2013–2018.

Постојите и трајете кроз најлепше успомене.
Његова неутешна породица

Њихови најмилији

(12/254761)

(104/255027)

ЈОВАНУ ТОЂЕРУ
1937–2018.
14. фебруара навршиће се десет година откад
није с нама наш

Твоји најмилији
(55/254998)

У суботу, 10. фебруара
2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем
драгом

Прошло је шест месеци
како нас је напустила наша драга тетка

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕ
2. VI 1955 – 10. II 2016.

У срцу те чувају:
супруга, деца, унуци,
снајке и зет
(95/255006)

Последњи поздрав

Двадесет година није с
нама наша вољена

МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ
2008–2018.
ЈОВАНУ ТОЂЕРУ
1937–2018.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Ћерка ИВАНА, зет ДРАГАН, унуке ЈЕЛЕНА
и МИЉАНА с породицама

Ћерке ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА с породицама

ДУШАНКА
ПАВИЋЕВИЋ
МИРОСЛАВУ
ПЕТРОВИЋУ
1951–2017.
Породица

(57/254908)

(81/254960)

(77/254951)

Помен ће се одржати 9. фебруара 2018. године, на Католичком гробљу, у 12 сати.
Ожалошћени: братанци
ЗОРАН и МИЛАН
ШУПИЦА
и снаја СЛАЂАНА
(74/2549359)

ЦВЕТА
МИТРЕСКИ

Последњи поздрав зету и сестри

ЧИКОШ

У недељу, 11. фебруара, у 11 сати, на Старом
православном гробљу даваћемо годишњи помен

КНЕЖЕВИЋ

9. II 1998 – 9. II 2018.
Време пролази, али бол и
се ћа ње на те бе оста ју
вечни, много нам недостајеш.

НАДА

ТОДОР

ДИВНА

1943–2018.

рођ. Филиповић
1947–2018.
из Сомбора
Заувек ожалошћене: сестре СЛАВИЦА Ф.
и ЉИЉАНА М. с породицама

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ
Носићемо те у срцима и мислима и памтити по
твојој доброти, поштењу и љубави за све нас.

РАДА

У срцу ћемо вас носити и од заборава чувати.
Ћерке ТАЊА, МАЈА и ДУШКА

Син ИЛИЈА и ћерка
СВЕТЛАНА
с породицама

(84/254971)

(82/4750)

Година дана

У суботу, 10. фебруара
2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, одржаћемо годишњи помен нашем вољеном супругу, оцу и деди

Твоји родитељи и твоја деца
(91/254493)

(33/254814)

13. фебруара 2018. навршава се пет година откако није с нама наш вољени

Вољена

РАДЕ ЧИКОШ
Бол и туга не пролазе. Много ми недостајеш.
Твоја сестра РАДОВАНКА с породицом
(97/255016)

9. II 2009 – 9. II 2018.

ВАНЂЕЛУ
ЏАМТОСКОМ

СЛАЂАНА ПЕТРОВ

Твоји најмилији

рођ. Илић
Прошле су три тужне године откако ниси с нама.
Време пролази, али туга и даље траје.
Твоји најмилији: супруг САША, ћерка АЊА, син
АЛЕКСА, отац ТРИПКО, мајка ЈОВАНКА
и сестра ГОСПАВА с породицом

(45/254847)

(80/254953)

ДРАГОЉУБ МРШИЋ
Лепа сећања на тебе заувек остају.

Четири године без тебе

СЕЋАЊЕ
1992–2018.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

2017–2018.
БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ
С љубављу, тугом и поносом увек мислимо на тебе.
Супруга МИЛИЦА и ћерка БИЉАНА с породицом
(46/254849)

Мајку, баку и прабаку

С љубављу
и поштовањем
породица ЏАМТОСКИ
(58/254910)

10. фебруара 2018. године, у 11 сати, даваћемо
полугодишњи помен

7. фебруара навршавају
се три године откад није
с нама наш

ЉУБИЦИ
НИКОЛИЋ

МИЛАН

1939–2017.

РАБЉЕНОВИЋ

БРАНИСЛАВУ
ПЕТРОВИЋ
МИЛАН
МИЛИЋЕВИЋ

СЛОБОДАН
СИМЕУНОВИЋ

НИКОЛА
ЛАЦКОВ

10. II 2013 – 10. II 2018.
У срцу туга, на гробу тишина, а у души велика празнина. Нема твојих очију,
не чујем ти глас, али осећам да си ту међу нама.
Супруга ВУКОСАВА

Недостајеш ми.
Још увек не верујем да те
нема.
Супруга ЈАЦА

Породица

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(9/254751)

(78/254952)

(107/255038)

(106/255036)

ЖИВКО
ЖИВКОВИЋ

2014–2018.

памтимо с поштовањем и
захвалношћу.

Њени: ДИМИЋИ
и ПЕТРОВИЋИ
(86/254975)

Вечно ће бити у нашим
срцима.
Твоји: супруг СТЕВАН
и ћерка ВЕСНА
с породицом
(56/25490)

Твоји најмилији
(110/255055)
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Годишњи помен

Драги брате

У суботу, 10. фебруара 2018, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен

БРАНИСЛАВ
НОЛИЋ

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ

Увек те се радо сећамо и
чувамо од заборава.
Породица
МИЛУТИНОВИЋ
с децом

БРАНИСЛАВУ НОЛИЋУ

4. I 1932 – 18. II 2017.

(21/254857)

4. I 1932 – 18. II 2017.
Бол и туга не пролазе, носим те у срцу и мислим на тебе.
Никад те нећу заборавити.

10. фебруара 2018. навршава се четрдесет дана

Памтићемо те по твојој доброти и љубави за све нас.
Бескрајно ти хвала за све што си нам пружио! Недостајеш
много.

Твоја сестра ВЕРА

Твоји: ЖАНА, ДЕЈАН, НАТАША, МАРКО и МИХАЈЛО

(20/254785)

(22/254887)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошле су две године
од смрти наше мајке и
баке

8. фебруара навршава се пуних шест година откада није с нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БОРКО
АВРАМОВИЋ
Прошло је тужних четрдесет дана откако ниси с
нама. Остаћеш заувек у
нашим срцима.
Твоји: супруга РАЈНА
и син ЖЕЉКО
(11/254758)

ПОМЕН

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ
НЕДЕЉКЕ
МАРАВИЋ

РАДОСАВ ЕСКИЋ
22. VI 1942 – 8. II 2018.

10. II 2016 – 10. II 2018.
Утехе нема, заборав не
постоји, а наша љубав и
туга трајаће вечно.

Заувек те чувамо у нашим срцима.

Твоји: син РАДОВАН,
снаја ГОЦА и ћерка
НАДА с породицом

Супруга ОЛГА и син БРАНИМИР
(35/254817)

(51/254873)

17. XII 1926. Огулин –
27. V 2009. Панчево
Ускоро се навршава девет година откада нас је
напустио наш Никола.
Успомену на њега чува
његова породица
МИКАШИНОВИЋ
(40/254834)

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ
рођ. Микашиновић
10. VIII 1957. Огулин –
7. II 2013. Сарајево
Прошло је пет тужних
године без наше Марије.
Успомену на њу чувају
њена деца: НАДА
и МАРИН, супруг
СЕАД, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР, сестра
САВКА с породицама
и унуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК

ЈОВАНКА
КОСТИЋ
9. II 2012.
Мама, сећања не бледе,
само су јача.
Ћерке: СНЕЖАНА
и БИЉАНА
с породицама
(3/2546439)

(41/241160)

10. фебруара 2018. даваћемо помен нашем непрежаљеном сину, оцу и
супругу

ЗОРАНУ
ИЛИЕВСКОМ

У суботу, 10. фебруара
2018. је пола године откако ниси с нама ујка

ЗОКИ

Заувек неутешне: мајка
ЈАНКА, ћерка
ДРАГАНА и супруга
ДАЛИБОРКА

У нашим срцима остаје
само туга, бол и празнина.
Твоје сестричине:
МИЛИЦА и МАЈА,
сестра ДУШИЦА
и зет ДУШАН

(25/254797)

(24/254796)

Прошло је тужних шест
месеци од смрти нашег
брата

ЗОРАН
ИЛИЕВСКИ

9. фебруара 2018. навршиће се једанаест година
од смрти

БОРИСАВА МИЛЕНКОВИЋА
Вољени никад не умиру, чуваћемо успомену на
тебе.
Твоји најмилији

Ујак ВЛАДА,
ујна ЈЕЛИЦА,
брат ГОРАН,
снаја БИЉА и братанци
АЛЕКСАНДАР и ЈОВАН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Стрина СТОЈАНКА
и брат МИЛОРАД
с породицама

(26/254798)

(27/254799)

ДРАГИЊА ВУКОСАВЉЕВИЋ
11. фебруара даћемо четрдесетодневни помен.
Породица ВУКОСАВЉЕВИЋ
Уједно изражавамо и захвалност комшијама у
Исидоре Секулић 11.
(47/254853)

(42/254843)

ОЛГА
СИМЕУНОВИЋ
Ћерка СЛАВИЦА, зет
САША и унуци ТАМАРА
и ИГОР
(44/254846)

Прошло је тужних шест
месеци без нашег

Поводом годишњице смрти,
11. фебруара 2018. године

5. фебруара 2018. навршило се девет година откако није с нама

12. фебруара 2018. дајемо
четрдесетодневни помен

20. фебруара 2018. биће
година откако није с нама
наш брат, стриц и деда

ЈАВОРКИ

ЕФТИМИЈЕ
ТРЕНДАФИЛОСКИ

ВОЈИНУ ТОМИНУ

ЗОРАНА

ЗОРАНА
ИЛИЕВСКОГ

Деценија прође, а сећање
на тебе у нашим срцима
остаће заувек

3. I – 11. II 2018.

Нећемо те заборавити.
Ташта МИРА и ДУЛЕ

Помен даје ожалошћена
породица

(28/254800)

(17/254781)

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

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ
Са мном у срцу и мислима, свакога дана док живим.
Тугује за тобом сестра
МАРИЈА с породицом
(5/2547329)

КОРБИН

Њени најмилији

Сећања не бледе и ти си
ту са нама.
Твоји: брат МИРКО
с породицом

(48/254857)

(15/254772)

6. VIII 1934 – 4. I 2018.

Петак, 9. фебруар 2018.
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Кажу да време лечи све, али је код нас туга свакога дана све већа

Двадесет година после...

ЗОРАН КРСТАНОВСКИ

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ АЦА
1993–2017.

15. II 1998 – 15. II 2018.
… Ти си у нашим мислима, нашим душама, у сваком тренутку наших живота, јер у нама Ти никад умрети нећеш.
С љубављу твоја МИКИЦА и твоје ћерке ЈЕЛЕНА и ИВАНА
(8/254749)

У суботу, 10. фебруара, у 11 сати, на православном гробљу у Старчеву, дајемо годишњи помен
нашем драгом сину и брату.
Заувек неутешни: отац ПРЕДРАГ,
мајка СЛАЂАНА и брат ФИЛИП

10. фебруара, у 12 сати, на гробљу Котеж, даћемо полугодишњи помен нашој драгој

(31/254813)

У суботу, 10. фебруара 2018. даваћемо годишњи
помен нашем драгом и вољеном

12. фебруара 2018, у 11.30, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен
нашем драгом

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ
1953–2017.
Тешко се боримо са истином да те више немамо.

МИЛУН
МИХАЈЛОВИЋ
2005–2018.

МИЛОРАДУ ЗЕЦУ

Супруга са децом

Твоји најмилији

АЛЕКСАНДРУ СТAНКОВИЋУ АЦИ
1993–2017.
Туга за тобом не престаје. Оставио си траг који
се не брише и доброту која се не заборавља.
Заувек неутешни твој деда СТОЈАНЧЕ
и чика НЕНАД

(18/254782)

Сећање на наше најмилије

ЧИКА

(32/254813)

(7/254738)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
11. фебруара 2013. године преминуо је мој
супруг

Твоји најмилији

МИЛОРАД

(34/254817)

Тужни смо без вас, драги наш
куме

пријатељу

ВЕРА МАРЧЕТА

РАДИВОЈЕ ГРАНДОВ
Пет година је прошло, а само време пролази.
Твој лик и твоје дело остају заувек.
С поштовањем и захвалношћу
супруга МИЛАНКА

РАДЕ
ЧИКАРА

и

(1/244001)

ЂОКА
ДИМИТРИЋ

СЕЋАЊЕ

(13/254765)

ЈОСА, ВУКА, ЛИДИЈА и СИЛВИЈА с породицама

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ
2009–2018.

(30/254808)

У срцу и мислима с нама.

8. фебруара навршава се
шест година

ДРАГОЉУБ

РАДЕ ЧИКАРА

Твоји: СУЗА и ВЛАДА
(96/255007)

Успомену на тебе
чувају твоји најмилији

(53/254881)

(2/254414)

(71/254931)

11. II 1987 – 11. II 2018.
Сећање на драге родитеље

ШКУЛИЋ
Заувек у срцима његове
СЕКЕ и НАДЕ
(10/254755)

ЖИВКО
СИМОНОВИЋ

Време пролази, а туга за
тобом никада.
Твоја супруга
КОВИЉКА

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

ЋУРИЧИН

Ништа неће моћи да попуни празнину која је
остала иза тебе...

РАДЕТУ
ЧИКАРИ

(29/254808)

рођ. Прокић
13. II 2017 – 13. II 2018.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Брат МИЛАН
с породицом

Прошло је тужних шест месеци како са нама није наш вољени тата

Недостајете нам.

Шестомесечни помен вољеном супругу

ВИКТОР

2016–2018.
30. XII 2017.
Срећни смо што смо вас такве имали у својим
животима. Никадa вас нећемо заборавити. Увек
ћете бити у нашим срцима.
Ваши: ЖИВКА, МАРИЈАНА и ДРАГО

10. фебруара даћемо шестомесечни помен нашој
вољеној

У недељу, 11. фебруара,
дајемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ

ВЕРА

СЛАВКО

У мислима и срцима увек сте са нама.
Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА с породицама
(4/254714)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНИ
МИЛЕНКОВИЋ
СМИЉА ОМАЉЕВ
Драга другарице, сећање на тебе и наше тридесет седмогодишње дружење неће никада избледети.
Твоја ВОЈКА с децом
(14/254768)

Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.
С љубављу: ћерка
БИЉАНА
и супруг МИЛЕ
(23/254793)

БОГДАНКИ
ЂУРЂЕВИЋ
БОДИ

МИЛОЈИЦА
ВУКОВИЋ
11. II 2008 – 11. II 2017.

Воле те заувек твоји
најмилији

Браћа и сестра
с породицама

(36/254824)

(111/и)

МИЛОЈИЦА ВУКОВИЋ
2008–2018.
С љубављу и захвалношћу за све, воли те твоја породица
(67254735)
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Председница стално у акцији

ВРАТА И СРЦЕ УВЕК ЗА СВЕ ОТВОРЕНИ
Једно од градских удружења која
су у континуитету најдуже активна је оно које помаже људима у
борби против шећерне болести.
Око пола века је прошло откад
је најпре неформална група
почела волонтерски да олакшава живот дијабетичарима, да би
се пре око тридесет пет година
и званично регистровала.
Отада је много урађено, а у
последњих пет година приметан је тренд под мла ђи ва ња
кадра, који се безререзрвно даје
како би сви они који имају проблема с шећером добили највећу могућу подршку на адреси организације у Савској 14.
Дру штво за бор бу про тив
шећерне болести Панчево дуго
година је у погледу помоћи
људима оболелим од дијабетеса постизало изузетно запажене резултате. У последње време, на сло же ним зада ци ма,
попут писања пројеката за разне корисне активности, иницијативу преузимају млади.
Јед на од њих је Мили ца
Медић Ивановић, од 2012. године председница удружења или,
како каже, само на папиру прва
међу једнакима.
– Примарна ствар нам је превенција дијабетеса „типа 2” и подизање свести код грађана у вези
присутности и учесталости шећерне болести. Нарочито се бавимо
децом и младима и то путем радионица, предавања или одлазака
на кампове. Последњих двадесетак година налазимо се у просторијама у Савској улици, број 14,
где свако, уторком и четвртком
од 8 до 11 сати, може да провери
ниво шећера и добије савет било
које врсте у вези с дијабетесом –
каже председница Друштва.
Она додаје да тим просторијама управља Град, којем ово
удружење дугује захвалност за
дугогодишњу подршку.
– Без обзира на то ко је руководио локалном самоуправом,
увек су имали довољно слуха
за нас и наше акције. Покривају нам материјалне трошкове,
односно плаћају струју, воду,
телефон, интернет... С друге
стране, ми смо дужни да сваке
године за те потребе конкуришемо и касније правдамо рачунима. Помажу нам и око предавања, довођења лекара; без
икакве накнаде уступају сале и
подржавају наш летњи камп за
децу и младе оболеле од дијабетеса из целог региона, који
досад одржаван на Гочу, а од
ове године то ће бити у околини Ивањице – наводи Милица.
Добро утабан пут
Када је дошла овде да ради као
волонтер, Милица истиче да је
пут већ био трасиран и добро

Просторије у Савској 14
утабан, за шта је заслужна њена
претходница Силвана Метлић,
која за тридесет година оставила неизбрисив траг.
– Ми смо само наставили
њеним стазама, а она се мало
повукла, али је и даље ту у
Надзорном одбору, којег редовно обавештавамо о свему што
радимо. С тим увези, као и
свака невладина организација имамо комплетну структуру органа у складу са статутом и поштујемо све друго што
он налаже – од редовних састанака, до пописних комисија.
Тренутно се на списку чланова налази око триста педесет
особа, који могу да присуствују седницама скупштине, иако
она званично броји двадесет
чланова по дужности. Најактив ни је је десе так мла дих,
посебно у погледу писања пројеката, док се старији укључују око других акција. У раду

функционисању. Још увек немају сајт, али рак-рана је финансирање.
– Поред Града, помажу нас
фармацеутске компаније, као и
понека мала и велика предузећа. За пројекте конкуришемо и
на покрајинском и државном
нивоу, а неки од њих су, рецимо, нутритивне и психолошке
радионице и предавања лекара
специјалиста педијатара ендоркинолога, затим одржавање летњег кампа, обележавање априла као месеца борбе против дијабетеса и 14. новембра као светског дана борбе против дијабетеса. Чланарина, која на годишњем нивоу износи петсто динара, у највећој мери одлази за
помоћ најугроженијим члановима, превасходно за куповину
скупих лекова за обнову крвних
судова, а могу се добити и апарат, траке... Многи људи који
имају дијабетес, на удружење

Сви могу да провере шећер
нам свесрдно помажу и наше
породице, као и људи добре
воље – од ученика Медицинске школе, студената психоло ги је, до нутри ци о ни ста –
набраја ова ангажована Панчевка.
Нажа лост, попут мно гих
сличних у данашње време и
ово друштво има проблема у

гледају као неку врсту утехе или
блиског пријатеља. Од нас добијају емпатију и сву другу помоћ,
попут тога да им прокричимо
пут до Дијабетолошке амбуланте – истиче млада волонтерка.
Одговорност најбољи лек
Милица Медић Ивановић наводи да се шећерна болест – „тип

1” или јувенални дијбетес најчешће јавља у младости, док је
„тип 2” у народу познат као
старачки дијабетес, којим се
удружење и највише бави.
– Разлика је у самој функцији панкреаса, односно бета-ћелија које производе инсулин. Док
се оболели од „типа 1” од самог
почетка лече узимањем различитих врста инсулина, код „типа
2” постоји више могућности –
регулацијом исхране, таблетама, инсулином или комбинацијом више ствари, што зависи од
човека до човека. Школски сиптоми шећерне болести су умор,
претерана жеђ, учестало мокрење, губитак телесне масе, појачан апаетит, нека врста меланхолије и малаксалости... Увек
постоји и наследни фактор.
Међутим, ту не треба да бити
буквалан и када је, на пример,
реч о претераном уносу течности ту се не мисли на три чаше,
већ на десет, петнаест литара
дневно са сталном потребом за
још – прецизира Милица.
Према њеним речима, сваки
дијабетес је прича за себе. Тако
ниједан лекар неће рећи да
постоје забрањене намирнице,
па чак и алкохол, само је битно ускладити с терапијом и
дневним потребама особе. И
на такав начин може се са
шећерном болести и у добром
расположењу дочекати и дубока старост. У новије време чак
лекари кажу да то није болест
већ стање, а лекар је ту само
водич. Ипак, битно је ићи на
преглед од два до четири пута
годишње код ендокринолога.
Помоћ, разумевање,
саосећајност...
У Друштву се често може затећи
и Милан Ђаловић, нешто старији члан, који је десетак година
ангажован у удружењу, а отприлике толико је и дијабетичар.

ПЛЕМЕНИТЕ АКЦИЈЕ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

Медни доручак у школама
Удружење пчелара Панчево
започело је веома захвалан пројекат под називом „Медни доручак”, који је понудило свим
основним школама, пре свега
ученицима од првог до четвртог разреда.
Идеја је да се најмлађи упознају с добробитима пчеларства, тако што ће им прекаљени произвођачи меда одржати по један школски час и
приближити основе овог здравог занимања. Све образовне
установе о томе су обавештене преко ресорног градског
већника за образовање, а засад
је интересовање показало њих
пет.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Милутиновић у „Стевичиној”
Прво предавање одржано је
у понедељак, 5. фебруара, када
је председник поменуте организације Војкан Милутиновић
говорио малишанима о значају
пчела за природу, затим о њиховом животу, саставу друштава,
као и о томе шта се све може

добити из кошница и како се
ти исти производи, попут полена, прополиса, меда, млеча и
саћа могу конзумирати.
– Деца су била веома знатижељна да сазнају шта се догађа у кошници и како се пчеле
развијају од јајашцета до ради-

лице, а причао сам им о историјату пчеларства у свету. Скренуо сам им пажњу на то како
се понашати када смо близу
пчела и, нарочито, шта чинити ако нас убоду. На самом
крају указао сам и на то колико штете пчелама појединци
наносе хемијским средствима.
Малишани су све време пажљиво слушали, могли су да дегустирају мед, а након предавања имали су прилику да пробају пчеларска одела и капе –
навео је Милутиновић.
Следећа дружења биће приређена у градским школама „Бранко Радичевић” и „Свети Сава”, а
потом у Долову и Качареву.
Поред ових бесплатних едукација, Удружење пчелара Панчево недавно је имало још једну хуманитарну активност, када
је Дневном боравку „Невен”
донирало четрдесетак килограма меда.

– Овамо сам дошао преко
пријатеља, а од старта ми је била
жеља да се радно активирам.
Отада сам сваке недеље по двапут ангажован, када мерим
шећер свима који то пожеле, а
по потреби носим писма по радним организацијама, којима тражимо помоћ за наше разне акције. Долазе нам људи свих доби,
па и они за које на први поглед
никада не бих помислио да могу
имати проблема с дијабетесом
– наводи Милан.
У просторије у Савској 14
радо наврати Данијела Илић,
по занимању здравствени радник, иако је чак из Зворника.
С Милицом се упознала пре
пар година, када јој је ћерка
постала дијабетичар.
– У мом месту не постоји
ни саветовалиште, а камоли

ова кво удру же ње. Када се
мојем детету то догодило, ступила сам у контакт с Милицом и морам да кажем да ми
је њен савет највише значио.
И кад год имам неки проблем
зовем њу. А што се мог детета
тиче, Срећа у несрећи је што
је оно јако одговорно, за разли ку од неке дру ге – каже
Данијела.
И није само она, већ и сви
они које је најчешће мука натерала да се обрате Друштву за
борбу против шећерне болести,
добила праве савете, али и разумевање и саосећање. То не
треба превише да чуди, нарочито ако се зна да су их дочекивали племенити људи, попут
Милице, који се и сами храбро суочавају с истим проблемима.

Неопходна помагала су ту...

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.

Лајка
Чупавица необичног изгледа и лепоте тражи нови дом.
Вероватно је на улици проживела већину свог живота,
али су је у последњих неколико месеци наши хумани
суграђани привремено збринули у једном дворишту.
Ова маза црне боје с браон шапицама и њушком,
воли да се умиљава и гура како би била мажена.
Лајка је сада стерилисана и спремна за нови почетак, а све
друге информације могу се добити на контакт-телефон:
062/204-573.

Добрила
Ову младу кујицу неко је
избацио близу фабрика у
јужној зони. Имала је проблем да се прилагоди у новој
средини, али је захваљујући
својој благој нарави и изузетном карактеру стекла
наклоност већине људи који су јој прилазили.
Након стерилизације и чиповања, Добрила се и потпуно
опоравила, па је у веома доброј кондицији.
И она је велика мазуља и другарица свих уличних паса, а други подаци о њој могу се добити на телефон: 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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ТАКМИЧАРИ ДИНАМА ОДЛИЧНИ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У НИЦИ

ДАРКО СПАСКОВСКИ ВИЦЕШАМПИОН
СТАРОГ КОНТИНЕНТА
Успех нове генерације
Динамових бораца
Добре резултате тек
треба очекивати
Спуштена је завеса на Европско првенство у каратеу за кадете, јуниоре и млађе сениоре,
које је одржано од 1. до 4.
фебруара у руском граду Сочију. Репрезентација Србије је са
седам медаља заузела седмо
место у укупном пласману, што
је сврстава међу најуспешније
учеснике шампионата.
Велики допринос постизању
овог резултата дали су и такмичари Карате клуба Динамо
којима је савезни селектор указао поверење: кадети Дарко Спасковски и Никола Ивановић, те
јуниор Урош Петровачки.
Најуспешнији је био Дарко
Спасковски, који је освојио сребрну медаљу у категорији до
57 кг. Свој неспорни таленат и
квалитет Дарко је доказао већ
при првој указаној шанси, и то
у свом дебитантском наступу
на Европском шампионату. На
путу до финала он је редом
рушио све ривале.
Остварио је четири сјајне
победе над такмичарима из
Немачке, Португалије, Босне и
Херцеговине, а у полуфиналу
је са 6:1 „почистио” и борца из
Македоније, иначе првака Балкана.
И у великом финалу Дарко
је знао шта хоће. Борио се као
лав, два пута је водио у мечу,
али је на крају изгубио с 5:3 од

фаворизованог домаћег такмичара. Дарко је у маниру искусног бор ца дока зао како се
долази до медаље и какав таленат поседује. Од овог момка
се у будућности може пуно очекивати.
Талентовани кадет Никола
Ивановић наступио је у категорији до 70 кг. Понесен успехом
свог клупског друга Дарка, силно мотивисан да се покаже у
што бољем светлу, он је фуриозно стартовао са две сигурне
победе. Са 6:2 је декласирао
такмича ра из Чешке, да би
потом са 2:0 савладао ривала

из Јерменије. Ипак, у четвртфиналу је с минималним резултатом 1:0 претрпео пораз од
борца из Белорусије који није
прошао у финале, па је тако
пропала и шанса да се кроз
реперсаж домогне бронзаног
одличја. Највећи разлог за овај
пораз је неискуство у одлучујућим тренуцима меча. Не треба
сумњати да ће Никола с временом израсти у врхунског борца.
Дру гог дана шам пи о на та
наступио је јуниор Урош Петровачки, у категорији до 61 кг.
Жреб му није био нима ло
наклоњен, јер се већ у првом

АЊИ ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА!

колу састао с такмичаром из
Азербејџана, актуелним вицешампионом света и европским
прваком, свакако најбољим борцем у овој категорији. Урош је
био одлично припремљен, спреман и мотивисан ушао је у меч
са жељом да тријумфује и није
био далеко од успеха. Искуснији Азербејџанац је све покушавао, али није могао ништа
нашем Уро шу. Ипак, после
нерешеног резултата 0:0 судијским прегласавањем победио
је нашег бор ца, а потом је
„почистио” све противнике до
финала и на крају се окитио
најсјајнијим одличјем.
Урош је добио шансу да се
бори за брон за ну меда љу у
реперсажу. Већ у првом мечу
је с 5:2 декласирао такмичара
из Финске, да би у другом колу
с минималних 1:0 изгубио од
каратисте из Русије. Претерана жеља, домаћи терен противника и недовољно искуство
омели су га да се у следећем
мечу бори за бронзану медаљу. На крају је Урош морао да
се задовољи пласманом на седмо место.
Ово је велики успех Дарка
Спасковског и нове, сјајне генерације Карате клуба Динамо.
Свакако велике заслуге за добру
при пре му так ми ча ра има ју
клупски тренери Предраг Стојадинов, Немања Лугић и Љубиша Миленковић, али и стручни штаб репрезентације Србије и цела Карате федерација
наше земље, која је борцима
омогућила неколико циклуса
успешних припрема.

На постољу са
европским
ведетама
Ања је освојила сребрно
одличје у трци на 400 м
мешовито с резултатом
4:44,58. Интересантно је
да се на победничком
постољу нашла са освајачицама трофеја с протеклог првенства Старог
континента. С временом
које је постигла, Ања је
испунила норму за Европско сениорско првенство,
које ће бити одржано у
Глазгову почетком августа, а оверила је и „визу”
за Буенос Ајрес, где ће
бити одржане Олимпијске игре младих.
У надметању на 1.500
м краул Ања је такође дру-

га стигла на циљ, с временом 16:58,79, док је на
200 м краул освојила
бронзано одличје с резултатом 2:02,89. Испред
наше суграђанке била је
европска шампионка
Шарлот Боне.
Трку на 200 м мешовито Ања је завршила у времену 2:20,36, што јој је
донело још једну сребрну
медаљу. Овог пута је од
наше суграђанке била
бржа једино европска
вицешампионка Фантин
Лесафр.
Четврто одличје које је
Ања Цревар освојила у
Ници било је после надметања на 400 м краул. С
временом од 4:18,19, припала јој је медаља бронзаног сјаја.
Свака част!

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

КОНДИЦИЈА, ЛОПТА, УТАКМИЦЕ...
Фудбалски колективи из нашега града и околине увелико се
припремају за искушења која
их очекују у пролећном делу
сезоне. Сваки у клуб наставак
свог шампионата ишчекује с
другачијим амбицијама. Још
увек се формирају екипе, пробају се играчи... Почело је и са
одигравањем контролних утакмица.
Фуд ба ле ри Желе зни ча ра,
предвођени новим тренером
Гораном Мрђом одрадили су
прву проверу. Они су на терену
с вештачком травом код Хале
спортова на Стрелишту одмерили снагу са Војводином из
Перлеза. Популарна „дизелка”
је тријумфовала с 5:1, а голове
су постигли: Дивљачки, Косовић (два), Савков и Малиџан.
Железничар је играо у саставу: Николовски, Целин, Ђорђевић, Аничић, Симоновић,
Трипковић, Радојичић, Ковачевић, Станојковић, Спасковски и Томашевић, а прилику

су добили и: Катанић, Руњајић, Дивљачки, Савков, Косовић, Тошковић, Милојковић,
Малиџан и Агић.
У суботу, 10. фебруара, Железничар на истом месту, од 13
сати, дочекује екипу Лештана,
а за среду, 14. фебруар, такође
на терену код Хале спортова
заказана је провера са Црвеном
звездом из Малог Мокрог Луга.
Вредно тренирају и фудбалери Динама 1945, који се припремају под вођством шефа
стручног штаба Александара
Стевановића и његових сарадни ка Кри сти ја на Сто ја но ва,
Горана Амановића и Славена
Проговечког.
– Играчи су дошли са различитом припремљеношћу, али
са великим мотивом за доказивање. За сада момци добро
раде и све тече по плану који
смо зацртали. Екипа је подмлађена, па ћемо на тренинзима и утакмицама које нам
предстоје покушати да се што

боље уиграмо и делујемо као
тим. Добрим играма и резултатима у првом делу сезоне
вратили смо гледаоце на стадион и то је знак да добро радимо. На првом састанку са фуд-

балерима рекао сам да увек
може боље и да морамо сви
веро ва ти у себе и свој рад.
Атмосфера у клубу је на високом нивоу, а наш циљ је јасан
– покушаћемо да се пласирамо у виши ранг рекао је Александар Стевановић.
Прву про ве ру фуд ба ле ри
Динама 1945 имали су у среду, 7. фебруара, када су угостили румунског друголигаша
Рипенцију.
Фуд ба ле ри Мла до сти из
Омољице, који се надмећу у
Војвођанској лиги „Исток”, прву
фазу припрема су на задовољство тренера Душана Ђокића
врло добро одрадили.
– Из хрват ске Мар со ни је
дошао је Славен Јуриша. Тренер Ђокић одлично ради свој
посао и верујем да ћемо сви
заједно постићи добре резултате и да ћемо на крају испунити очекивања наших навијача – рекао је директор Младости Драган Лукић.
Омољчани ће током припрема одиграти и седам контрол-

них утакмица. Прва је била на
про гра му про шлог викен да
када су омладинци ОФК Београда победили с 3:0.
Младост је играла у саставу:
Боснић, Николић, Јаковљевић,
Антић, Спа сић, Павло вић,
Пештерац, Гиговић, Л. Лукић,
Петровић и Јуриша, а прилику
су добили и: Луковић, Додић,
Жив ко вић, Мар ко вић и В.
Лукић.
Фудбалери Стреле почели су
припреме које предводи искусни тренер Милорад Рајковић,
а први део сезоне у Првој јужнобанатској лиги, момци из Иванова окончали су на деветом
месту са 20 бодова.
– Само када смо комплетни
на тренинзима можемо се надати добром резултату. Циљ нам
је да остваримо пласман у горњем делу табеле. Уговорили смо
и пет контролних утакмица.
Током прелазног рока довели
смо четворицу добрих играча.
Сада је конкуренција у тиму
далеко јача у односу на јесен,
па ће млади фудбалери из нашег

клуба имати шта да науче од
искуснијх колега. Даваћему шансу и талентованим момцима из
омладинског тима, јер желимо
да у првој екипи имамо и фудбалере из Иванова. Наравно, они
кроз рад морају да се наметну –
рекао је Гиле Рајковић.
Дрес Стреле задужили су голман Никола Црвени који је
дошао из омољачке Младости,
доскорашњи играч ФК-а Дорћол Ратко Радојчић, те Алексеј Николајев који је прешао
из старчевачког Борца и Алекса Динић који је сти гао из
ковинског Радничког.
Фудбалери ОФК-а Југославија из Јабуке први део сезоне у
Првој јужнобанатској лиги завршили су на последњем месту,
па је управа клуба на челу са
председником Дејаном Крстићем одлучила да поверење укаже новом тренеру. Кормило Југославије преузео је искусни тренер Драган Ковачевић, који је
са успехом радио у Динаму,
Вождовцу, Борцу, а тренирао је
и клубове на Фарским Острвима и у Либији.
– Очекује ме тежак посао, али
да не верујем у успех не бих се
ни прихватио посла. Тим који
сам затекао има потенцијала и
уз неколико нових играча сигурно може више. Најважније је да
момци буду редовни на тренинзима, како би се што боље припремили за тешка искушења –
истакао је тренер Ковачевић.
ФК Југославија је под вођством новог шефа стручног штаба стартовала 28. јануара.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПУКЛА СТОТКА НА СТРЕЛИШТУ
Тамиш декласирао
Суботичане
Следи пут у Чачак

На свечаној академија Атлетског савеза Србије, уз присуство многобројних званица
из света спорта, бизниса, војске и политике, проглашени
су најбољи атлетичари наше
земље у 2017. години.
Зорана Барјактаровић је
најуспешнија млађа сениорка, што је велико признање
за атлетичарку Динама. Подсећамо, Зорани је ово друга

година заредом како је проглашена за најуспешнију атлетичарку у Србији. То је мотив
више за њу и тренера да у
2018. години пробају да буду
још бољи и успешнији.
Зорана је престижну награду добила од водећих људи у
Атлетском савезу Србије –
директора Слободана Бранковића и председника Веселина Јевросимовића.

ШАМПИОНСКА ШТАФЕТА ДИНАМА

Седамнаесто коло Кошаркашке
лиге Србије дуго ће остати у
лепом сећању свим поклоницима игре под обручевима у нашем
граду. После величанственог
тријумфа у Ваљеву над фаворизованим Металцем кошаркаши
Тамиша су прошлог викенда
имали још један тежак меч. У
Хали спортова на Стрелишту
гостовао је увек неугодни и опасни Спартак из Суботице. Али
овог пута спортска драма је изостала. Бојан Јовичић и његови
сарадници у стручном штабу
одлично су скенирали ривала и
сачинили су тактику од које
гостима није било спаса: Тамиш–
Спартак 104:74, по четвртинама: 33:19, 25:21, 29:15 и 17:19.
Било је то вече капи те на
Тамиша Младена Витковића.
Овај неуморни борац је већ у
првој четвртини гостима убацио дванаест поена, од којих и
три „тројке”. Капитену уз раме
били су Александар Илкић и
Иван Смиљанић, који су такође решетали кош ривала из
свих позиција.
Како су поче ли у првој,
кошаркаши Тамиша наставили су и у другој четвртини.
Капитен је погодио још једну
„тројку”, и то уз фаул, затим је
био прецизан и с линије слободних бацања, а онда је исти
сценарио поновио и који минут
касније. Нерешив проблем за
своје чуваре и даље је био сјајни Иван Смиљанић, а онда су
се раз и гра ли и Кне же вић,
Савић, Ђорђевић... Било је то

полувреме Тамиша за кошарка шке уџбе ни ке. Мом ци су
„летели” по терену, доминирали су у скоку, играли су правовремене пасове, организовали
добре акције... Панчевци су на
одмор отишли са чак осамнаест поена „у плусу” – 58:40.

Кошаркаши Тамиша наставили су да решетају кош ривала и у другом полувремену.
Серију је отворио Илкић, придружио му се Савић, а наставио је Смиљанић. Већ на средини треће четвртине победник се могао наслутити, па је

Бојан Јовичић шансу да играју
пружио и момцима с мањом
минутажом. Тада су на сцену
ступили Раичевић, Баловић,
Митровић, Раденковић, Кањевац, Лангурић...
Последња четвртина била је
пука формалност. Суботичани
више нису имали ни снаге, ни
мотива, ни жеље да се супротстављају расположеном домаћину. Тамиш је остварио убедљиву победу која га сврстава
у сам врх првенствене табеле.
Бојан Јовичић је свог садашњег коле гу по тре нер ској
линији, а некадашњег колегу
по плејмејкерској линији Драгољуба Видачића надмудрио са
екипом која је играла у саставу: Ђор ђе вић (осам пое на),
Илкић (14), Лангурић (два),
Кањевац, Баловић (девет), Витковић (23), Раичевић (10), Смиљанић (18), Савић (девет), Кнежевић (четири), Митровић (пет)
и Раденковић (два поена).
Већ у петак, 9. фебруара,
кошаркаши Тамиша путују у
Чачак, на мегдан с домаћим
Борцем.
У Првој регионалној лиги
Све ти Ђор ђе је у Жити шту
савладао Крис-крос са 82:81,
по четвртинама 21:17, 21:17,
22:23 и 18:24.
– Још једна утакмица са узбудљивом завршницом. Имали
смо шут за победу, али нисмо
погодили. Задовољан сам игром
и честитам мојим момцима на
одличној утакмици – рекао је
тре нер пан че вач ког тима
Милош Степанов.
Следећу утакмицу кошаркаши Крис-кроса играју против
Радничког из Ковина у суботу,
10. фебруара, од 19.30, у ОШ
„Јован Јовановић Змај”.

СТРЕЛИЧАРСКИ КУП У КИКИНДИ
У атлетској дворани у Београду прошлог викенда одржано је Првенство Србије за
сениоре. Атлетски клуб Динамо, предвођен тренером Љупчетом Цветкоским, представља ли су: Иван Божа нић,
Милош Гашо вић, Дамјан
Шуља, Данијел Козловачки и
Стефан Михајлов.
Другог дана такмичења, у
самој завршници програма,
у штафетној трци 4 x 400
метара, екипа Динама (Шуља,
Козловачки, Гашовић и Божанић) однела је убедљиву победу, испред Сенте и Шапца.

Овај успех још више добија
на значају ако се зна да Динамо до сада никада није тријумфовао на државном сениорском првенству у штафетној
трци. Десетковани због вируса,
атлетичари Динама овог пута
нису наступили у пуном саставу, а челнике клуба највише
боли изостанак најбоље такмичарке Зоране Барјактаровић,
која је свакако била фаворит у
тркама на 60 и 200 м.
Наредног викенда, такође
у атлетској дворани у Београду, биће одржано Првенство
Србије за старије пионире.

СРЕБРО И БРОНЗА

ПЉУШТАЛИ РЕКОРДИ
На турниру „Отворени стреличарски куп Кикинде” одличне
резултате остварили су и такмичари СК-а Панчево.
Екипа ветерана коју су чинили Драган Брзаковић, Душан
Грбић и Ивица Шпехар освојила је златну медаљу и поставила нов државни рекорд (1.407
бодова). Тим кадета у саставу
Урош Јакоб, Стефан Кљајић и
Јован Шпехар такође је тријум фо вао уз нови држав ни
рекорд (1.469 бодова).
Ива Јакоб је победила у групи мла ђих пио нир ки уз
државни рекорд (388 бодова),
а златом се окитио и Јован
Шпехар у категорији кадета.
Старији пионир Лазар Андреев освојио је сребро, а бронзама су се окитили кадет Урош
Јакоб и ветеран Драган Брзаковић.

Сјајни су били и такмичари
у гађа њу ком паунд стилом.

Марија Љубинковић је освојила највреднији трофеј, а зла-

том се окитио и Стефан Жикић
у међународној конкуренцији.

КАРАТЕ ТУРНИР У АРАНЂЕЛОВЦУ

ТРОФЕЈИ ЗА МЛАДОСТ

На Отвореном првенству Београда у конкуренцији пионира најмлађи такмичари Динама остварили су запажене
резултате.
Алекса Живанов је освојио
сребрну медаљу у скоку удаљ,
поставивши лични рекорд од
5,69 метара. Он се надметао и
у трци на 60 метара, у којој је

у финалу заузео четврто место,
такође с личним рекордом од
7,65 секунди. Марија Мркела
је у трци на 600 м освојила
бронзано одличје с новим личним рекордом, који сада износи 1,42:26. Захваљујући том
резултату она је постала најбоље рангирана млађа пионирка на 600 метара у Србији.

У оквиру припрема за предстојећа првенства и купове,
каратисти Младости наступили су прошлог викенда на међународном турниру „Сретење
2018”, који је одржан у Аранђеловцу. Учествовало је око 500
такмичара из 42 клуба из: Словеније, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Румуније, Македоније и Србије.
Осам такмичара Младости
освојило је једну златну, две
сребрне и пет бронзаних медаља, а сви су радили борбе.
Највреднији трофеј зарадио је
кадет Димитрије Емануел. Сребром су се окитили Анђелина
Јаредић и Лука Станојковић, а
бронзе су заслужили: Миљана
Романов, Миљана Тодоровић,
Тара Ђурђевић, Наталија Гавриловић и Михајло Пантелић.

Идућег викенда такмичари
Младости наступиће у Шапцу,

а потом им предстоје Првенство Војводине за сениоре и

Првенство Баната за млађе категорије, до четрнаест година.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АЉЕХИН НИЖЕ
УСПЕХЕ
Четири пута годишње Шах клуб
„Глига” из Батајнице окупља
најбоље пионире и кадете из
наше државе. Прошлог викенда је одржан први овогодишњи
турнир, на ком су учествовали
државни прваци и репрезентативци Србије.

У групи млађих девојчица
изузетан резултат остварила је
чла ни ца ШК-а „Аље хин” из
нашег града Милица Амиџић.
Са само једним ремијем из
седам кола, Милица је са 6,5
бодова освојила прво место.
Бројни шаховски стручњаци
који су присуствовали турниру
сврставају Милицу у групу најта лен то ва ни јих девој чи ца у
нашој земљи.
Десетогодишњи Марко Форђарини освојио је треће место
у својој групи. Он је овим успехом наста вио низ осва ја ња
медаља на свим турнирима на
којима је учествовао у последњих шест месеци.
Уз сјајне резултате на шаховској табли, Милица и Марко
су одлични ученици ОШ „Ђура
Јакшић” односно ОШ „Бранко
Ради че вић”. ШК „Аље хин”
позива сву децу која би волела
да уче и играју шах да му се
придруже сваког радног дана
у просторијама МЗ Котеж.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДОЛАЗЕ БЕЛОРУСИ И СЛОВАЦИ
Динамо у финалу
Купа Војводине

Овог викенда
Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕШКОВ
недеља, 13 сати
Панчево: ДИНАМО–ТАТРАН
среда, 14. фебруар, 17 сати

Стартује
и ЖРК Панчево
Рукометаши Динама поново
улазе у паклен ритам утакмица. Искушења ће се смењивати
као на траци, а Иван Петковић
и момци које предводи желе
да у свакој утакмици буду на
максималном нивоу, баш као
што је то био случај прошлог
викенда, у полуфиналу Купа
Војводине.
Панчевачки „вукови с Тамиша” у суботу, 3. фебруара, гостовали су у Кикинди, где су одмери ли сна гу са исто и ме ним
домаћином, у самој завршници најмасовнијег такмичења у
покрајини. Иако су се Кикинђани представили као веома
добар састав, против искуснијег и квалитетнијег противника нису имали баш никакву
шансу: Кикинда–Динамо 23:35
(13:15).
Панчевци су овај сусрет одиграли у саставу: Жујовић (два
гола), Пили по вић (девет),
Димитријевић (пет), Радановић (један), Пралица, Јелић
(један), Мирковић (два), Јовановић, Петровић (осам одбрана), Дис тол (два), Бару џић
(седам), Славуљица (два), Урошев, Радовановић (пет одбрана) и Шапоњић (четири гола).
– Кикинда је заиста добар
тим, који има високе амбиције. Похвалио бих своје момке,
јер су у меч ушли максимално
озбиљно и мотивисано, што је
резултирало убедљивим тријумфом и пласманом у финале Купа Војводине – рекао је
шеф стручног штаба Динама
Иван Петковић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ
субота, 17.30

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
субота, 15.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Кошарка
Меч за одбрану прошлогодишњег трофеја панчевачки „жутоцрни” одиграће 21. фебруара у
Оџацима, када ће за ривала
имати новосадску Војводину.
Ипак, пре тога, пред рукометашима из нашег града биће
и два веома тешка испита у
регионалној СЕХА лиги. Најпре у недељу, 11. фебруара, у
Панчеву ће гостовати белоруски Мешков из Бреста, а већ у
среду, 14. фебруара, и словачки Татран из Прешова. Биће
то нова прилика за све љубитеље рукомета у нашем граду и
околини да уживају у представама у којима су у главним
ролама истински мајстори игре
с лепљивом лоптом.
– Мешков је много озбиљан
тим. Белоруси имају двадесетак репрезентативаца у свом
саставу, играли су нерешено с

Вардаром, шампионом Европе, и сигурно је да ће играти и
на завршном турниру СЕХА
лиге. Ми желимо да се прикажемо у што бољем светлу, да
из сваког меча извучемо неке
поуке и да што скупље продамо кожу. Штета је што ћемо
играти ослабљени, без Бандуке, Елезовића, Буњевчевића и
Стојановића, али шта да се
ради. Покушаћемо да урадимо
све што је у нашој моћи да
достој но пари ра мо вели ком
ривалу – истакао је Петковић.
Утакмица против Мешкова
игра се у недељу, 11. фебруара, од 13 сати, а меч против
Татрана у среду, 14. фебруара,
од 17 сати.
Наредног викенда првенствену трку за бодове настављају и
рукометашице ЖРК Панчева,
које се надмећу у Супер Б лиги.

ПЕШИЋУ СРЕБРО
На првом међународном турниру у гађању из ваздушног
оружја „Војводина куп”, који је
одр жан про шлог викен да у
Новом Саду, у конкуренцији са
стрелцима из шест земаља надметао се и Дејан Пешић, најуспешнији такмичар Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Наш суграђанин је још једном потврдио да је најбољи
сениор у Војводини у гађању
из пушке, као и да му је место

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

Рукометашице ЖРК
Панчева прву
утакмицу после паузе
играју у суботу, 10.
фебруара, против
Пожаревца. Биће то
важан дуел у борби за
опстанак у Супер Б
лиги.
Оне ће за првог ривала после
паузе имати екипу Пожаревца.
– То је јако важна утакмица
за нас, као и наредни дуел у
Зрењанину. Ако тријумфујемо
у оба меча, сигурно остајемо у
лиги. Добро смо радиле током
паузе, а одиграле смо и четири
контролна меча. Што је најважније, нема повређених девојака и све су спремне да у најважнијим дуелима пруже максимум. Сјајан успех оствариле
су и наше млађе категорије.
Две екипе девојчица избориле
су пласман у Суперлигу Војводине, а наш циљ је да обе буду
међу четири најбоља тима у
својим групама и да се пласира ју на Првен ство Срби је.
Направили смо добру сарадњу
с клубовима из Качарева, Дебељаче и Долова и она засад доноси резултат. Захвалила бих и
директорки Медицинске школе „Стевица Јовановић” Светлани Калапиш, која нам стално излази у сусрет – рекла је
Светлана Ничевски, капитен
ЖРК-а Панчево.
Дакле, пред нама је прави
рукометни викенд.

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БНС

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК

104:74

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА

82:81

127:43

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЛАЗАРУ БРОНЗА
На појединачном Првенству
Србије за кадете, одржаном
прошлог викенда у Београду,
надметали су се и чланови Џудо
клуба Панчево.

ОКУПЉАЊЕ НАЈБОЉИХ ИГРАЧА У БАДМИНТОНУ

РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ ИЗ НАШЕГ ГРАДА

у репрезентацији Србије. Дејан
Пешић је у квалификацијама
био други, с високим резултатом од 622,5 кругова, а у финалном мечу, у борби са осморицом најбољих, потврдио је сребрно одличје.
Захваљујући тренинзима на
новој електронској мети, коју
је панчевачка дружина добила
од ССВ-а, Дејан је у доброј форми, која је и тем пи ра на за
фебруар, јер му већ наредног
викенда предстоји финале Купа
Србије у Смедереву, а потом и
Првенство Војводине, као и
државни шампионат.

У Наци о нал ном бад мин тон
центру на Ади Циганлији у суботу, 3. фебруара, одржане су тренажне активности бадминтон
репрезентације Србије.
Први тренер БСС-а Милан
Барбир водио је активности на
овом репрезентативном окупљању, које су подразумевале
тестирања репрезентативаца у
преподневним часовима, као
и заједничке тренинге у поподневним сатима.
На овом окупљању било је
чак деве то ро так ми ча ра из
нашег гра да, и то: Мари ја
Самарџија, Михајило Виг и
Вања Бокан (БК Дина мо),

Лазар Албијанић је наступио
у категорији до 55 кг и освојио
је бронзано одличје.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић

Маша Алексић, Петар Радонић, Наталија Бохаревић и Стефан Мијатовић (БК Панчево)

и Анђела Витман и Сања Перић
(БК Београд). Тренингу репрезентације присуствовали су и

Милица Ускоковић и Горан
Јелесијевић, тренери панчевачких клубова.

B
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)
Избор Р. Радојевић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НА ВЕЛИКИМ МУКАМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Теорија релативности

Још један убедљив пораз

Првенствена трка за бодове у Суперлиги за одбојкашице улази у сам
финиш. Прошлог викенда на програму су биле утакмице петнаестог кола,
што значи да су до краја регуларног
дела првенства остале још три рунде.
Одбојкашице Динама, иако се грчевито боре да о(п)стану у друштву најбољих, пропуштају прилике да у мечевима са себи равним ривалима освајају бодове и у одлучујуће утакмице
уђу много растерећеније.
У суботу, 3. фебруара, у Хали спортова на Стрелишту гостовао је Тент из
Обреновца, екипа са осам узастопних
пораза и са само једном победом више
од панчевачких „лавица”. Поглед на
табелу указивао је да би то могао бити
прави дерби зачеља, али и сусрет у коме
Динамо има своју шансу. Чак и да реши

сада ударне игле тима из Обреновца
Николина Ашћерић и Јелена Лазић
кажњавале из поена у поен. Тент је
направио серију поена од 7:1, па је
већ тада било јасно да се Панчевкама
лоше пише у овом дуелу. Домаће одбојкашице су некако успеле да још једном припрете ривалу, да дају наду
навијачима да могу стићи до преокрета, приближиле су се на 16:18 и то
је било све од њих у првом сету.
Наставак утакмице није донео другачију слику. Гошће су и на почетку
другог сета оствариле осетну разлику
(1:5), Динамо је стигао на 8:8, али се
на технички тајм-аут отишло при
резултату 9:12. Обреновчанке су тада
биле у силном налету, а Панчевке у
„минус фази”. Баш као и у првом
сету, поново су одбојкашице Динама
некако успевале да одржавају резултатску неизвесност до 16:18, а онда је
Тент направио серију поена од 7:0 и
стигао до убедљивог вођства.
Трећи сет био је и најнеизвеснији.
Тренер Никола Јерковић променио

овогодишње првенство. Позитивном
исходу надали су се и бројни навијачи,
али... Драгана Марковић и њене саиграчице смушено су ушле у веома важан
меч, у коме су само у нападу направиле
чак 23 грешке! Разиграни ривал је то
умео да казни: Динамо–Тент 0:3, по
сетовима 19:25, 16:25 и 20:25.
Сам почетак утакмице, када су гошће
повеле с 0:3, није много обећавао, али
Динамо се брзо издигао, па је поенима Саре Павловић, Драгане Марковић
и Бјанке Петковић успео да преокрене резултат. „Лавице” су повеле с 13:11
и онда – нестале с терена. Почеле су
да праве несхватљиве грешке, што су
доскорашње одбојкашице Динама, а

је оба примача, па су уместо Драгане
Марковић и Милице Шорак ушле
Тијана Стојковић и Вања Симеуновић, али ни то није много помогло.
Ипак, Динамо је успео да поведе са
6:5, али су гошће на одмор „за рекламе” отишле са четири поена вишка
(8:12). „Лавице” су успеле да се врате
у меч, изједначиле су на 17:17, стигле су предност ривала и на 20:20,
али за више нису имале ни снаге ни
воље. Обреновчанке су додале гас и
на крају славиле убедљиву и сасвим
заслужену победу.
Динаму преостаје да мучи своје
муке. И да стрепи. Тако ће бити све
до последњег кола, када ће у Срем-

Одбојкаши Борца у серији
победа

ској Митровици играти с домаћим,
последњепласираним Сремом. Ипак,
пре тога треба одрадити још два тешка
меча. Прво велико искушење за „лавице” биће већ наредног викенда, када
ће у Београду одмерити снагу с Партизаном.
Одбојкаши Борца су прошлог викенда одиграли меч 14. кола Прве лиге.
Они су у Хали спортова на Стрелишту угостили ВГСК из Великог Градишта и после велике борбе успели
су да га савладају с 3:1, по сетовима
25:15, 27:25, 23:25 и 25:18.
Иако претпоследњи тим на табели,
гости су се панчевачкој публици представили у најлепшем светлу. Играла
се добра одбојка, с дугим поенима,
лепим потезима и осмишљеним акцијама, па је малобројна публика заиста могла да ужива.
Борац је у првом сету потврдио класу, а гостима није оставио ни најмању шансу да могу остварити повољан
исход. Искусни Познић, Зиндовић и
Милошевић били су нерешива енигма за Градиштанце.
Други сет је донео потпуно другачију слику. Гости су водили све време: 3:7, 7:12, 16:19 и 20:24. А онда је
тренер Борца Душан Јовић, уместо
Лазара Петковића, на терен, али и на
сервис-линију послао Сашу Рајковића и уследио је чудесан преокрет.
Први техничар старчевачког тима потпуно је пореметио пријем ривала,
остварио је и један ас-сервис, а онда
је Бојан Познић, блоком један на
један, донео прву сет-лопту за Борац
(25:24). Гости су успели да се одбране, али не задуго. Капитен Давор
Милошевић је силовитим смечом свој
тим поново довео у вођство (26:25), а
тач ку на овај сет ста вио је Бојан
Познић ас-сервисом.
Гости се нису предавали ни после
тако изгубљеног сета. Успели су да се
врате у меч и да смање на 2:1, али за
више нису имали снаге. Борац је у
четвртом сету поново био тим који
доминира, па је без много муке стигао до убедљивог тријумфа.
Тим из Старчева играо је у саставу:
Милан Зин до вић, Јован Кова чић,
Нема ња Миле тић, Бран ко Бурић,
Ненад Мадић, Владимир Луковић,
Давор Милошевић, Александар Гаврилов, Никола Крстић, Бојан Познић,
Лазар Петковић и Саша Рајковић.
Наредног викенда Борац путује у
Младеновац, на мегдан са истоименим домаћим тимом.
A. Живковић

Буде ли вам криво што нисте од оних који тумаче главну улогу у
текстовима што почињу са: „Погледајте како изгледа стан ове
звезде / старлете / небитне особе вредан 300.000 евра?” Или сте
скромнији, па бисте само желели већу терасу, још једну собу,
џакузи? Обрни-окрени, нисте баш задовољни?
А неко сања да има баш то што имате ви. Зато дозволите да
вам се призор с фотографије уреже у сећање. Послужиће идући
пут кад вас спопадне незахвалност.

Хипотеза о замени теза
Досадио вам је ваш посао? Смара вас да „смрдите” у затвореном? Хтели бисте нешто изазовније, креативније и мање једнолично? Одговарало би вам клизно радно време и да сами будете
свој шеф? Било би екстра да путујете и да кроз рад покажете друштвену одговорност?
Сређено! Неко би се врло радо мењао с вама. Ви њему вашу
канцеларију, уговор и плату, он вама своје кесе и градске канте.
Бирајте бајс!

Закон неакције
Кад се голубови наједу суве коре од нашег ручка, оставе нам
„хвала” на платоу испред „Слободе”. Они што раде преко пута
праве се да не виде ту птичју декорацију. Новинари напишу
текст. Нико ништа не уради. Још хлеба, још голубова, још украса, још текстова, још година, још игнорисања.
И онда схватимо да наш живот личи на тај плато, али ни тад
се не побунимо. По обичају, прећутимо. А голубије захвалнице се
гомилају. Док се једног дана у њима не удавимо.

µМ. Шупица ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Данијела Рађен,
студенткиња:

Дејан Секулић,
програмер јуниор:

Никола Митановски,
студент:

– Викенд је углавном
испланиран током радне
недеље, а већина активности своди се на нека
друштвена дешавања,
као што су дружење и
изласци с пријатељима
и недељни ручак
с породицом.

– Суботу ћу искористити
за тренинг у теретани и
завршавање осталих
обавеза које имам, а
недељу ћу посветити
девојци. Погледаћемо
неки филм и уживаћемо
у заједничким
активностима тог дана.

– У суботу ћу гледати
снимак утакмице мог
омиљеног клуба „Јувентуса”,
који игра у петак увече,
али тада имам тренинг.
Остатак дана ћу провести
на рукометном турниру,
где ћу бранити, пошто
сам рукометни голман.
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