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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Дужничко-поверилачки „Тамиш” растурио
„Слогу”
односи закрчени

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 9. МАРТА 2018.
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ПОВОДОМ ЖАЛБЕ ЈЕДНОГ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

КАКО КАЖЊАВА КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА?
Милану Бацковићу су ових
дана, један за другим,
стигла два прекршајна
налога због непрописног
паркирања, на суме од
10.000 динара
Комунална полиција:
„Дошли смо после пријаве
комшија”
„Намерно остављао
аутомобил где то није
дозвољено”, кажу
полицајци
Покушаји Комуналне полиције да заведе ред када је реч о непрописном паркирању на територији града, изазивају
опречне реакције наших суграђана.
Неки то поздрављају и кажу да има
возача који би, да могу, ушли колима у
стан или у кућу, а други су револтирани, попут нашег суграђанина Милана
Бацковића. Њему су ових дана стигла
два прекршајна налога због кршења
прописа о паркирању, оба на износе од
10.000 динара. Уколико их не плати,
може завршити на суду.
Први налог му је исписао комунални полицајац који је патролирао Улицом ослобођења 4. јануара у вечерњим
сатима. Он је приметио да је Бацковићев аутомобил паркиран тамо где му
није место, на бетонској површини
испред улаза у зграду у којој станује.
„Овај прекршај је откривен непосредним опажањем приликом вршења
контроле, а документован је фотогра-

фијом начињеном на лицу места. Аутомобил марке ’опел астра’ био је паркиран на површини јавне намене, на месту
где то није дозвољено. Тиме је прекршен члан 5 Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева”,
пише у првом налогу који је ових дана
стигао на Бацковићеву адресу.
Други прекршајни налог Бацковићу је исписао други комунални полицајац два дана касније, 6. јануара,
такође због паркирања испред улаза
у зграду.
– Огорчен сам због овог шта су ми
урадили комунални полицајци. Прво,
није ми јасно како су могли да ми
пошаљу прекршајне налоге ретроактивно, ових дана, за нешто што сам
учинио почетком јануара? Зашто ме
нису прво бар усмено опоменули и
скренули пажњу да сам погрешио,
него су поступили овако? Због чега
ми после првог прекршајног налога

који су ми послали нису оставили време да реагујем, да платим пола износа, на шта имам право, него ми је експресно стигао и други налог? Мисле
ли они да је мало пара 10.000 динара,
колико износи једна њихова казна?
Да ли је у реду да пишу људима налоге на Бадње вече? Како да се не паркирам испред улаза у зграду ако ми
немамо уређени паркинг? Моја зграда није једина у Панчеву испред које
се паркирају јер не постоје паркинзи
– изјавио је Бацковић за „Панчевац”.
Он је додао да је посебно револтиран због тога што се поводом казни
које мора да плати жалио на неколико места у граду. Додао је да је због
тога ишао и у Комуналну полицију,
али да није вредело. Рекао је да је
још убеђенији да је у праву након разговора с неким панчевачким адвокатима који су га подржали и рекли му
да је „доведен у заблуду”.

У жељи да чујемо и другу страну овог
случаја, затражили смо изјаву од Богдана Савића, начелника панчевачке Комуналне полиције. Он је рекао да постоје
непобитни докази да је Бацковић два
пута паркирао аутомобил на улазу у
зграду у којој станује иако је то забрањено. Додао је да је Комунална полиција
морала да реагује и пошаље људе на
терен, јер је Бацковића неко од његових
комшија пријавио „Систему 48”.
– Није тачно то што вам је рекао да
није било никаквог претходног упозорења пре него што му је исписан налог.
После прве наше интервенције окачили смо у његовој згради наше обавештење да ћемо обилазити зграду у
наредном периоду, јер су нам станари
пријавили да има оних који се непрописно паркирају. Када је он дошао код
нас да се жали, рекао нам је да двадесет година паркира испред зграде и да
ће наставити да то ради и убудуће.
Тако је и поступио, иако има полупразан паркинг иза зграде! Зато му је
написан и други прекршајни налог.
Он има рок од осам дана по пријему
налога да плати казну и ако то учини,
мораће да плати само 5.000 динара. У
супротном, платиће пун износ, или ће
морати на суд. Ми ћемо наставити да
санкционишемо све који се непрописно паркирају, јер је то прилично распрострањено у нашем граду. Приоритет нам је кажњавање оних који остављају аутомобиле на улазима у зграде,
у непосредној близини школа, болница, здравствених установа, дечјих вртића, на пешачким стазама по насељима и на пешачким прелазима. То је
угрожавање других, а такво понашање
је недопустиво и не може се толерисати – изјавио је Савић.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Ало, Жико из Сопота
Ништа неочекивано није се десило на изборима у Београду. Напредњаци славе велику победу, опозиција грми о нерегуларностима и –
провладиним, за њих затвореним медијима.
Најдаље је отишао Драган Ђилас, другопласирани на изборима.
Он је у изборној ноћи, као и на првој конференцији за новинаре
после избора, забранио приступ представницима неколико редакција; одбио је да акредитује новинаре телевизија „Пинк”, „Студио Б”
и „Хепи”, као и листова „Информер”, „Ало” и „Српски телеграф”.
Тим поводом је рекао: „Кад буде била ситуација таква да се они
понашају као медији, нама ће бити велико задовољство да с њима
разговарамо, али негде мора да се подвуче црта. Не можемо сви да
жмуримо и да се правимо да је све у реду, кад ништа није у реду”.
Дакле, овом приликом је он „затворио” медије, односно своја врата пред њиховим носевима.
И, иако је колегијалност у свим браншама оно што се увек подразумева, сада – не можемо да му замеримо. Свако ко је само једном
осетио шта значи када се оркестрирано по њему „пуца”, може да
претпостави како изгледа када се то чини у континуитету. А управо
то се догађало у недељама пред изборе Ђиласу. Скоро све што не
ваља у главном граду приписивано је њему као бившем градоначелнику. Разлог је јасан: неко је (судећи по резултатима избора – добро)
проценио да ће он бити главни противкандидат листи владајуће
странке.
Није никога штедео ни трећепласирани Александар Шапић. Он је
духовито појаснио своју тврдњу о генералној неравноправности такмаца пред изборе, па и оној у медијима, казавши: „Не могу на телефон да добијем Жику из Сопота, јер су му рекли да ми се не јавља”.
Али поменути двојац ће имати прилику да говори пред колегама
одборницима, за разлику од некада великих демократа и представника коалиције ДЈБ–Двери, који су остали далеко испод цензуса. И
док у Демократској странци причају да су свесни свог дебакла и грешака које су чинили у прошлости, али (још увек) не чине ништа по
питању персоналне одговорности, Саша Радуловић, председник ДЈБ,
као и остали чланови најужег руководства те политичке организације – поднели су оставке.
Демократски чин, нема шта. Само, колико важну улогу ће демократија имати на унутарстраначким изборима за председника који
ће бити одржани за два месеца – тек ћемо видети. Најављене су
„дебате међу кандидатима, одговори на питања чланства и представљање програма и тимова”, а право чудо ће бити ако нови председник не буде био онај стари.
***
Петнаест година је прошло откад је убијен први демократски изабрани премијер Србије др Зоран Ђинђић. Како бисмо избегли реалну могућност да неко претходну реченицу схвати као помен или
читуљу, нудимо само делић снаге коју су Ђинђићеве речи носиле:
„Ако већ унапред сумњате у свој успех, неуспех ће вам лакше
пасти јер сте га мудро предвидели.”
„Међународна заједница је као клима – не можете да је признате
или не, већ да се адаптирате.”
„Мото који ме вуче напред је: никад се не предај. Ако кренеш у
претицање, додај гас. Ради оно што сматраш да је исправно, не оно
што ће већина да подржи.”
Да ли сте чули од неког другог политичара ишта налик овоме.
Тачка, јер је ово реторичко питање.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Како победити
мафију?
После недавног суровог убиства словачког новинара Јана Куцијака и
његове веренице може се извући неколико закључака. Као прво, тај догађај

је показао да се због текстова у којима је истраживао корупцију неком
опасно замерио, чим је ликвидиран
прецизним хицима у груди, а његова
вереница метком у главу, да би убице и њихови налогодавци били сигурни да нису преживели.
Друго, уколико се потврде сумње
да се Куцијак заиста замерио „Ндрангети”, по многима најопаснијој италијанској мафији, зато што је писао
против те организације, онда је извесно да се она у великој мери променила. За разлику од ранијих времена, када су се њени припадници
углавном бавили кријумчарењем наркотика по Италији, Америци и европским државама и од тога одлично
зарађивали, сада су променили тактику.
Ако се испостави да је тачно оно
што је Куцијак писао (да су припадници „Ндрангете” пустили своје пипке чак до Балкана, да су у своју „мрежу” увукли високо рангиране
источноевропске политичаре, да уз
њихову помоћ остварују огромне профите присвајањем субвенција и кредита из државних фондова), онда има
разлога за забринутост.
То значи да је мафија продрла у
многе државе, ушла у све поре живота и да никада није била опаснија, јер
је повезана са утицајним и моћним
људима. Томе у прилог иде и убиство
истраживачке новинарке на Малти,
којој је подметнута бомба под аутомобил јер је у својим текстовима
оптуживала тамошње политичаре да
су корумпирани.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преко шина, кроз кесе, до пирамиде.
У Маргити, ових дана
Снимио Милан Шупица

Ових дана су наши медији опширно извештавали о почетку рада специјализованих правосудних тимова
задужених за борбу против корупције. Од њих се много очекује, јер се у
Србији годинама прича о подмићивању и о томе да се мали круг људи
енормно обогатио преко ноћи, а мало
тога или готово ништа се не предузима да се те сумње истраже.
Да би рад новоформираних правосудних тимова за борбу против корупције имао резултате, неопходно је да
се остваре неки предуслови. Као прво,
њихови припадници морају да буду
потпуно независни и добро плаћени.
Они не смеју да размишљају о томе
како ће преживети од једне до друге
плате, нити на њих неко од моћника
и политичара сме да утиче. Они не
треба да брину ни о томе да ли су
њихова радна места сигурна и хоће
ли, у случају да се сутра промени
власт, и њихова будућност бити доведена у питање.
Посебно је важно да ти људи имају
за сараднике добро обучене финансијске форензичаре, особе које су способне да уђу у траг добро замаскираним путевима новца. Само тако ће
моћи да се спрече покушаји тајкуна,
моћника и криминалаца разних врста
да својим прљаво зарађеним парама
прикрију трагове тако што ће их „прати” пребацивањем на жиро рачуне
фирми у егзотичним земљама, улагањем у некретнине, у спортске клубове, изградњу стамбених зграда итд.
М. Г.

Марк Твен

НАЈБОЉИ НАЧИН ДА СЕБИ ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ЈЕ ДА
ПОКУШАТЕ ДА ПОБОЉШАТЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ ДРУГИХ.
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ХУМАНИТАРНА СВИРКА ЗА АЛЕКСАНДРА БУКУРА

МУЗИЧАРИ ПОМАЖУ НАШЕМ
СУГРАЂАНИНУ
Наступили
панчевачки бендови
Сакупљено преко
85.000 динара
Панчевци су великим одзивом
на хуманитарни концерт који
је одржан у уторак, 6. марта, у
дворани „Аполо” Дома омлади не, још јед ном пока за ли
колико велико срце имају. Свирка за помоћ у прикупљању
средстава за лечење Александра Букура, који болује од леукемије, организована је у оквиру музичке вечери под називом „НаранЏемовање”, које се
сваког месеца одржава у „Аполу”. Порука концерта познатих
панчевачких бендова јесте да
се Александар Сале Букур што
пре врати на музичку сцену.
На концерту су учествовали
познати панчевачки бендови,

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

Сви они који нису
успели да дођу на
концерт, своју донацију
могу уплатити на рачун
205-9001018114754-79
(Комерцијална банка)
на име Александар
Букур.
који су својом невероватном
енергијом направили атмосферу за памћење. Први је наступио састав „Melmac Riders”, у
којем је Александар Букур свирао бубњеве док се није разболео. Тренутно се на његовом

месту налази бубњар Милан
Тополовачки. Након групе „Melmac Riders” на сцену је изашао
„Исказ”, који је недавно одржао свој рођендански концерт
у истом простору. И ове вечери при ву као је вели ки број
љубитеља те музике, који су,
поред подршке омиљеном бенду, исказали и своју хуманост.
Атмосферу су додатно загрејали сјајни музичари из састава
„Cactus Jack”, који су свирали
старе добре рокенрол хитове,
али и своју ауторску музику.
После поноћи Панчевци су слушали групе „Pin Code” и „Рајко и живи зид”.

Бенд „Melmac Riders”
– Невладина организација
„Наранџасти” уступила нам је
свој термин како бисмо организовали овај концерт. Прикупљено је нешто више од 85.000
динара за помоћ нашем другару Александру Букуру, који се
већ три године лечи од леукемије. Велики одзив довољно
говори о хуманости људи који
су синоћ били у „Аполу”. Лично сам пресрећан и захвалан
свима, јер се овако лепе вечери ретко дешавају, а и Александар ће моћи себи да набави
тинктуре јер се лечи алтернативном методом, хомеопатски
– рекао је Владимир Јездими-

ровић Алф из бенда „Melmac
Riders”.
На „Феј сбук” стра ни ци
„Наранџасти” саопштено је да
је сакупљено је 85.230 динара,
30 евра и један коверат с новцем који је прикупила скупштина станара једне зграде на
Булевару војвођанских бригада, који ће неотворен бити уручен Александру Букуру.
Сви они који нису успели да
дођу на концерт, своју донацију могу уплатити на рачун 2059001018114754-79 (Комерцијална банка) на име Александар Букур.
М. Марић Величковић

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Издавачка делатност КЦ Нови Сад
У Гале ри ји Мило ра да Бате
Михаиловића у петак, 9. марта, од 19 сати, биће одржано
књижевно вече посвећено издавачкој делатности КЦ Нови
Сад. У разговору ће учествовати Ален Бешић, уредник, Марјан Чакаревић, песник и књижевни критичар, и Јасмина
Топић, песникиња.
КЦ Нови Сад већ неколико
година објављује најбољу поезију на српском језику и има
веома запажена издања преведене књижевности, прозе и есеја. Међу ауторима објављених
књига су Александар Ристовић,
Владислава Војновић, Зоран
Ћирић, Ана Ристовић, Крста
Поповски, Вуле Журић, Слободан Тишма, Ото Хорват и
други.

У оквиру издаваштва постоји неко ли ко еди ци ја: „Ана грам” / „Џепни анаграм” (пое-

зија, проза и есејистика савремених домаћих и регионалних аутора); „Просефест” (про-

зна дела учесника истоименог међународног фестивала
прозе који сваке године органи зу је КЦНС); „Анти ће ви
дани” (иза бра не или нове
песме добит ни ка Награ де
„Миро слав Антић”), затим
едиције „Преведена поезија”
и „Преведени есеј”, као и новопокренута едиција „Капитал”,
у којој су до сада објављени
први том сабра не пое зи је
Мила на Мили ши ћа и први
том сабраних дела Александра Ристовића, а у изради су
и сабрана дела Вујице Решина Туцића.
Поред књига, ту је и часопис за књижевност и теорију
„Поља”, који излази двомесечно, с мањим прекидима, од
1955. године.
М.М.В

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ЧЕТВОРОГОДИШЊОЈ ПАНЧЕВКИ

Помозимо Лоли да прохода
Нашој суграђанки, четворогодишњој Лоли Меденици, оболелој од церебралне парализе,
потребна је новчана помоћ за
лечење. Сестре близнакиње Лола и Зоја су превремено рођене. Долазак на свет у 28. недељи трудноће на Зоју није оставио никакве последице, али је
код Лоле, нажалост, дошло до
оштећења централног нервног
система и, самим тим, успореног психомоторног развоја.
У првој години живота код
Лоле су се јавили епилептични напади, инфантилни спазми и Вестов синдром, који се
данас држе под контролом уз
помоћ лекова. Лоли су дијагностиковане церебрална пара-

лиза и заосталост у интелектуалном развоју и говору. Девојчица не може да хода и нема
развијену моћ говора. Да би
проходала, неопходне су јој
разне вежбе и терапије, за које
су потребна велика месечна
финансијска издвајања.
Сви они који желе да помогну Лоли, могу то учинити преко фондације „Подржи живот”,
тако што ће послати СМС с било којим садржајем на број
5757. Са сваком послатом поруком донирате износ од 100
динара. Новац се може уплатити и на рачун Лолиног оца
Драгутина Меденице, а број је
160-5810200046633-03.
Д. К.

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.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи. Ускоро ће, такође суботом, заинтересовани моћи да ураде и све
врсте ултразвучних прегледа срца, рачунајући и преглед сондом преко једњака
(ТЕЕ). И за ову услугу ангажован је један од водећих
стручњака у тој области –
dr sc. med. Слободан Томић,
кардиолог, доктор медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Де-

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во 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
У цен тру 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 ве ћи
број Панчевки и Панчеваца одлучује управо за по сету овом цен тру, ко јим ру-

ководи 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.
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Петак, 9. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ТРИБИНА

У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Где је истина –
петнаест година касније

ПОЈАЧАН САСТАВ ПОСЛАНИКА
ИЗ НАШЕГ ГРАДА

На трибини под називом „Петнаест година трагања за истином” у организацији Грађанске
акције Панчево, одржаној 7.
марта у кафе-клубу „Купе”, а
посвећеној убијеном првом
демократски изабраном преми-

јеру Србије др Зорану Ђинђићу,
говорили су људи који су били
најуже повезани с догађајима
пре и после тог гнусног чина.
Пред публиком, које је било
у више него пристојном броју,
своја виђења ситуације у том
моменту изнели су Синиша
Нико лић, шеф Ђин ђи ће вог
каби не та, Сеад Спа хо вић,
државни правобранилац у време убиства, као и новинарке
Александра Петровић и Доро-

теа Чар нић, аутор ке књи ге
„Процес КП 5 / 03 – Убиство
Зорана Ђинђића”.
О околностима и атмосфери у држави у време убиства
премијера, те о личним доживљајима атентата, учесници

трибине причали су емотивно,
али пре свега здраворазумски,
па је утисак на крају био да
заиста познају тематику и да
су с правом позвани да говоре
о преседану у новијој политичкој историји Европе.
Модератор трибине био је
новинар Ненад Живковић, а
због термина штампања овог
броја новина исцрпнији извештај са овог догађаја припремићемо следеће недеље.

„Моји суграђани ће
добити још један глас
у парламенту за
решавање свих
питања што могу да
обезбеде просперитет
Панчева”, каже
Сандра Божић
Званично од уторка, 6. марта,
састав посланика у Народној
скупштини Републике Србије
богатији је за још једну Панчевку. После Маринике Тепић
(ушла с листе ЛСВ-а), као и
Панчеваца Петра Јојића (СРС),
Душана Борковића (СНС) и
Жељка Сушеца (СНС), у посланичке клупе највишег парламентарног дома у нашој земљи
села је и Сандра Божић (СНС).
Да не буде забуне, народни
посланик је и Љупка Михајловска (ДЈБ), која је пореклом
из Јабуке, али јој је место пребивалишта у Београду.
Сандра Божић, дипломирани политиколог, досадашња
директорка ЈКП-а „Грејање”,
паузу током првог радног дана
у Скупштини провела је тако
што је одговорила на неколико наших питања. На прво –
на чему ће највише радити,

шта ће бити њени приоритети
на месту новог народног посланика – реплицирала је овако:
– На самом почетку и пре свега, неопходно је да се детаљно
упознам са свим активностима
које су у току. У наставку свог
рада потрудићу се да на најефикаснији и најделотворнији начин

дам свој допринос приликом
доношења предложених законских и других решења у интересу унапређења стандарда и квалитета живота грађана Републике Србије и Панчева.
Питали смо је и шта ће Панчево конкретно добити њеним
ангажовањем.

– Моји суграђани ће добити
још један глас у парламенту за
реша ва ње свих пита ња што
могу да обезбеде просперитет
нашег гра да и да уна пре де
законска решења у различитим
областима живота и рада која
су предмет разматрања и делокруг рада Скупштине Републике Србије – рекла је Сандра
Божић.
Сарадња са осталим народним посланицима из Панчева
природно се намеће. Како нови
посланик намерава да те везе
појача?
– У посланичкој групи Српске
напредне странке влада радна
атмосфера, висока дисциплина
и осећај одговорности. Ја ћу се
само придружити њиховим настојањима и дати пун допринос својим знањем и искуством у решавању питања из надлежности
Скупштине. Сваки посланик подношењем заклетве преузима одговорност за своје деловање. Моја
дужност је да сарађујем са свим
посланицима чије су намере
добробит грађана Србије, као и
грађана Панчева – закључила је
Сандра Божић.
Као локалпатриоте, навијамо за Панчевце. И Панчевке,
наравно. Поготово када нас
представљају.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

КОНЦЕПТ
Победу није било лако остварити. Суочавали смо се са бројним неистинама и триковима, али су грађани показали да то
и те како могу да препознају. Даћемо све од себе да се остваре пројекти које смо најавили – од метроа, станоградње, па
до завршетка прве и друге фазе „Београда на води”.
(Александар Вучић, председник државе и лидер Српске
напредне странке)

***
Оно што је некада било најнормалније, сада представља чин
личне храбрости. Ово су били најнечаснији и најнепоштенији избори у историји вишестраначја у Србији. Ми смо у једном систему који личи на фашизам. Поручујем Александру
Вучићу: требаће нам мање времена да те сменимо него што
је теби требало да мене смениш.
(Драган Ђилас, бивши градоначелник Београда)
***
Одлучио сам да се у наш изборни штаб после гласања не позову одређени медији, попут РТВ-а „Пинк”, „Информера”, „Студија Бе”, листова „Ало” и „Српски телеграф” и РТВ-а „Хепи”.
Новинари тих медија нису новинари, већ промотери диктаторске власти. Време је да они који попут тих телевизијских
станица и листова стално позивају на линч политичких неистомишљеника престану да буду третирани као медији.
(Драган Ђилас, бивши градоначелник Београда)
***
Забрана рада одређеним редакцијама у неким страначким
штабовима је прворазредни скандал. Посебно је страшно
што нико не реагује на то, као и то што колеге из других
редакција нису показале солидарност с новинарима који су
спречени да обављају свој посао. Они су се направили глуви
и неми, што није добро.
(Небојша Крстић, власник маркетиншке агенције „Нова”)
***
Регулаторно тело за електронске медије добило је током
емитовања емисије „Упитник” 1. марта у вечерњим сатима
велики број приговора гледалаца који нису могли јасно да
чују шта је говорио Горан Весић, градски менаџер и блиски
сарадник садашњег градоначелника Београда. Док је он покушавао да говори, режија је смањивала звук. Сигурна сам, и
гледаоци ће се сложити, да се тако нешто никада није догодило на Јавном сервису. Прављењем те намерне техничке и
тонске, а у ствари политичке грешке, РТС је изразито фаворизовао представника бивше власти Драгана Ђиласа.
(Оливера Зекић, чланица Савета РЕМ-а,
у писму директору РТС-а )
***
Писмом Оливере Зекић је прекршено све што је могло да се
прекрши – од Статута РЕМ-а, па до Закона о електронским
медијима. Не само да је писмо с њеним личним ставовима
послала са мејла РЕМ-а, на шта нема право, него је прекршила и члан 14 Статута РЕМ-а, у коме пише да чланови
Савета те независне институције не смеју да заступају интересе било ког државног или политичког органа, интересне
групе, физичких или правних лица.
(Славиша Лекић, председник НУНС-а)

Гледајте у будућност
Поводом петнаестогодишњице од убиства премијера и председника Демократске странке
др Зорана Ђинђића, ГО ДС-а у
Панчеву у понедељак, 12. марта, у 11 сати, на тргу који носи
његово име, одаће му почаст и
положиће цвеће на спомен-плочу. На њој, да подсетимо,
стоји цитат Ђинђићеве сентенце:

„Гледајте у будућност и тамо
ћемо се срести”.
Градски одбор ове странке
подвлачи да је „12. март прилика да се подсетимо свега што
је Ђинђић урадио, говорио и
написао”. Демократе додају:
„То је посебно важно данас,
када се налазимо на озбиљној
друштвеној прекретници. Они

који су Ђинђића, док је био жив,
на најбруталнији начин оспоравали и нападали, сада прихватају оно за шта се он залагао и шта
је говорио. Свој живот Зоран Ђинђић је посветио борби за бољи
живот и модернизацију Србије и
на крају је своју борбу платио
највишом ценом – својим животом. Жалосно је да ни након пет-

наест година није откривена политичка позадина његовог убиства.
Ђинђићева храброст, енергичност и спремност за промене обавезују ГО ДС-а у Панчеву да настави активно учешће у политичком и јавном животу, јер једино
на тај начин настављамо да и
даље следимо Ђинђићеву јасну
и храбру визију”.

ФОРУМ ЖЕНА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Суграђанке, честитамо вам Осми март
Поводом Међународног дана
жена, Форум жена Демократске странке појавио се у јавности пригодним текстом који
објављујемо у целости.
„Осми март има своју историју сажету у овом једном дану,
историју борбе за женска права, историју коју треба ценити
и на њу се изнова подсећати.
Ако су жене средином 19. века
започеле борбу за своја права,
али и за краће радно време,
право гласа, економска права
и забрану дечјег рада, онда нас
суштина овог празника обавезује да се осврнемо и на данашњи положај жена у нашем
друштву.
„У очима суграђанки, неретко, можемо видети помешану
тугу, страх и трпљење, уз коментар: ’Ћутим, да не буде горе’.
Њихове личне приче нас све
погађају и никоме не доносе
добро, осим онима којима дају
привилегије.
„На телевизијским каналима с националном фреквенцијом ретко ћете видети и чути
приче о угроженим и вишеструко дискриминисаним самохраним мајкама, женама са
инвалидитетом, Ромкињама,
женама из руралних средина,
избеглим и интерно расељеним женама, осим ако те приче нису у служби ријалити програма или нечијих дневних
промоција. Чланице Форума
жена Демократске странке Панчево питају: зашто ненормалност, незаконитост и нестабилност прихватамо као модел
живљења? Овде је постала нормална појава да послодавци
женама унапред отворено кажу

да немају права да користе
боловање, овде је нормално,
иако незаконито, да се жене
после повратка с породиљског
одсуства распоређују на нижа
и мање плаћена радна места.
Овде се сексуално узнемиравање и уцењивање жена на радном месту, баш као и омаловажавање и потцењивање, сматра нормалним.
„С друге стране, подаци из
свих истраживања нас упозоравају на запостављање жена у
области рада и запошљавања,
здравствене заштите, образовања, личног и породичног живота. Отуда унапређење положаја
жена није само питање људских
права, већ и основни предуслов
за социјалну стабилност. Ако је
пуна равноправност полова развојни циљ једног друштва, онда
некоришћење потпуног женског
потенцијала или, још горе, гушење стечених права, локалну
заједницу и државу спутава у
напретку.
„Форум жена указује на то да
осми март, као датум и празник
– Међународни дан жена, треба
да подсети све институције, органе и организације да се и свих
осталих дана у години, не само
декларативно већ суштински,
залажу за живот у друштву у
коме је свако сигуран и има једнаке могућности без обзира на
пол, порекло или нешто друго
по чему се разликује.
„Драге суграђанке, свака од
нас, појединачно или као део
тима, може бити лидерка у властитим сферама утицаја, предузимајући акције с циљем помоћи женама којима је та помоћ
неопходна. Осми март припада

свима нама, хајде да снажно и
солидарно тражимо и хлеб и мир
и руже сваког дана у години!
Честитамо вам Осми март, са

жељом да заједно отворимо очи,
подигнемо главе и солидарно
тражимо једнакост и равноправност за све.”

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

За Дан жена – Предраг
Марковић

Поводом 8. марта, Међународног дана жена, у среду, 7. марта, у пуним просторијама Градског одбора СПС-а предавање
под називом „Познате жене
Србије кроз историју” одржао
је заменик председника Социјалистичке партије Србије
проф. др Предраг Марковић.
Предавање је било врло интересантно, a по мишљењу многобројних припадница лепшег
пола и веома поучно, јер говори о победи, упорности и
истрајности жена у борби за
једнакост и слободу.
Пошто је након излагања одговорио на питања из публике,

Марковић је свим присутним
женама поклонио по црвени
каранфил, као симбол борбе за
женску равноправност у друштву. Како кажу организатори
скупа, СПС се труди да током
целе године води рачуна о
женама, а 8. март je посебна
прилика да се дамама да заслужена пажња.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

КРИТЕРИЈУМИ, МЕРИЛА,
ПРЕДЛОЗИ ОДБОРНИЦИМА, ИЗМЕНЕ...
Незнатно измењена
одлука о максималном
броју запослених на
неодређено време у
систему локалне
самоуправе за 2017.
годину

ДАНИ ПРОГРЕСИВНИХ СТАКАЛА У „САНИ ОПТИКУ”

Прогресиви замењују
неколико пари наочара

ЗАКУПЉЕН

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПРОСТОР
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Народски „синдром кратких руку”
или старачка далековидост, а медицински – презбиопија, стање је које
погађа велики број људи у петој
деценији.
Важно је знати да презбиопија
није обољење, већ појава која се
деша ва свим људи ма на све ту.
Након 40. године живота цилијарни мишићи унутар ока, који обављају фокусирање/изоштравање

наочара – једне за близину, друге
за средњу удаљеност, треће за даљину, па сунчане наочаре, бифокалне итд. Прогресивна стакла су зато
једноставно и најбоље решење за
свакодневни начин гледања и захтевају најмање напора.
Посетите нас и пријавите се за презентацију и упознавање с прогресивним стаклима. Стручни тим „Сани
оптика” омогућиће вам сву неопходну

слике, постају уморни и више не
могу изоштравати слику на близину, већ морамо лагано удаљавати
наше руке од очију како бисмо
могли прочитати слова.
Очима тада помажемо тако што
почињемо да носимо наочаре за
презбиопију. Неретко се дешава да
особе у трећем добу носе неколико

стручну помоћ, саветовање и препоруку. Обезбедили смо акције и попусте за све купце. Заказивање за презентацију траје до 20. марта 2018.
године. Можете се лично пријавити у
Панчеву – „Сани оптик”, Војводе Радомира Путника 17, или на бројеве телефона 013/353-281 и 063/106-49-18.
Др Мирко Нинковић

Новинари више не
добијају материјале у
штампаном облику
Утврђивање Предлога одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража и упућивање тог акта Скупштини
града на разматрање и доношење био
је први посао који су 6. марта обавили градски већници. Детаљи из тог

С једне од претходних седница

Већници су потврдили да
је управљач Парком
природе Поњавица ЈКП
„Зеленило”, те да тиме не
остварује добит.
документа доступни су на сајту Града, па о томе у овом тексту толико.
На ред је потом дошао Предлог
одлуке о измени Одлуке о начину,
критеријумима и мерилима за избор
пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који се
суфинансирају из буџета Града. Известилац пред одборницима поводом
ове теме биће Катарина Бањаи, чланица Градског већа задужена за ову
област. Биће незнатно измењена и
одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе за 2017, али тек
пошто и она прође одборничко гласање.
Предлози одлука о одређивању надлежних органа у поступку доношења
и за спровођење годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољо-

привредног земљишта у државној својини треба да прођу локални парламент, а то исто чека и одлуку којом
се одобрава отпуст дуга на име камате троје дужника по предлогу извршног повериоца – Града Панчева.
Нема разлике ни када се ради о ценовнику радова на редовном одржавању
улица и општинских путева на територији града: већници, па затим и
одборници треба да дигну руке.
Изме не ово го ди шњих про гра ма
рада, пословања и/или финансијских
планова јавних комуналних предузећа из Банатског Новог Села и Јабуке,
као и качаревачког Дома културе,
биће предмет занимања и представника грађана у Скупштини. Углавном
су у питању козметичке измене.
Градско веће прихватило је потом
текст анекса уговора између Панчева
и „ХИП–Петрохемије”. Ради се о спецификацији исплаћивања међусобних финансијских обавеза на месечном нивоу. Дата је онда сагласност за
установљавање права службености
пролаза преко послужног добра – градског грађевинског земљишта које је у
јавној својини града, у корист повласног добра власника Срђана Милановића ради изласка на пут. Судски

вештак установио је висину накнаде
за ово право.
Већници су потврдили да је управљач Парком природе Поњавица ЈКП
„Зеленило”, те да тиме не остварује
добит. Пред сам крај седнице донето
је Решење о изменама решења о образовању комитета за безбедност саобраћаја, а у суперфиналу тог дана
престало је да важи Решење о образовању Савета за културу града.
Иначе, новост у раду Градског већа
је да новинари више не добијају материјале у штампаном облику, већ треба да их дан после заседања потраже
на сајту Града у електронској варијанти. Добар потез из еколошког аспекта, лош када се ради о праћењу саме
седнице.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
КАКО ОБЕЛЕЖАВАТЕ ОСМИ МАРТ?

Поклон као знак пажње

ИНЦИДЕНТ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Колима на инспектора!?
С. БОГДАНОВ

Из Градске управе је у редакцију
нашег листа стигло саопштење поводом инцидента током инспекцијског
надзора над нелегалним превозом
путника.
У њему се каже да је у понедељак,
5. марта, у поподневним сатима, током
обављања инспекцијског надзора нелегалног превоза путника и непрописног заустављања и паркирања возила на територији града Панчева, по
планираном и утврђеном распореду,
обилазећи једну од устаљених позиција на којој се врши укрцавање и
искрцавање путника и обављање нелегалног јавног превоза – у Улици Моше
Пијаде, повређено службено лице саобраћајни инспектор Златан М. Ранковић, који је запослен у Секретари-

јату за инспекцијске послове Градске
управе града Панчева. Њега је ударио аутомобилом возач возила над
којим је вршена контрола, а Ранковић је том приликом задобио повреде леве ноге и руке.
На лице места су убрзо изашли припадници Министарства унутрашњих
послова ПУ Панчева, који ће надаље
предузимати мере у оквиру својих
надлежности, а ради утврђивања евентуалне кривице.
У саопштењу стоји да ће Секретаријат за инспекцијске послове и надаље вршити надзор и радити на сузбијању нелегалног превоза путника по
утврђеном плану и распореду с циљем
безбедности грађана Панчева и службених лица.
С. Т.

С. МОРАР

Дан жена (8. март) установљен је на
Другој међународној конференција
жена социјалиста 8. марта 1910. у
Копенхагену, на иницијативу Кларе
Цеткин, вође немачких социјалиста
и женског радничког покрета. Обележава се у знак сећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. и њујоршки марш више од
15.000 жена, које су тражиле краће
радно време, боље плате и право гласа. Од 1911. године 8. марта су славиле жене у Аустрији, Данској, Немачкој, Швајцарској... У Србији су га први
пут обележиле социјалдемократкиње
у органу „Једнакост”. Ова прослава је
била одржана у Београду, у тадашњем
Народном дому, 1914. године. Уједињене нације су званично 8. март прогласиле Међународним даном жена
у другој половини седамдесетих година 20. века.
Питали смо наше суграђане шта
знају о овом празнику и на који начин
га обележавају.
САВКА БОГДАНОВ, пензионерка:
– Знам да је Осми март празник
жена, односно Дан жена. Жене су се
тада избориле за своју равноправност
и своја права. Не обележавам га посебно. Најближи пријатељи и фамилија
донесу неки поклончић и ја њима
нешто поклоним. Такође, моји синови

Ф. ЈЕЗИЏИЋ

А. ОБРЕНОВИЋ

и супруг увек ме изненаде неким ситницама.
СЛАВИЦА МОРАР, пензионерка:
– Осми март је дан када су се жене
избориле за своја права и равноправност. Жене јесу данас у бољем положају него раније. Има их и у парламенту и на позицијама одлучивања,
али може то да буде и много боље.
Конкретно, овај дан више обележавају жене између себе, па чак и дарују једна другој поклоне. У сваком случају, увек је лепо када постоји прилика да се некоме нешто поклони.
ФАБИЈАН ЈЕЗИЏИЋ, пензионер:
– Док ми је супруга била жива, увек
сам њој и ћерки поклањао понешто.
Овај дан се обележава јер су се жене
тада избориле за своја права. Дискутабилно је да ли су жене данас у потпуности равноправне. Зависи како се
посматра. Ја мислим да то ипак није
довољно. Има жена које су паметније и способније за неке послове, али
код нас је такав обичај да мушкарци
ипак имају предност.
АЛЕКСАНДАР ОБРЕНОВИЋ,
приватни предузетник:
– Осмог марта се обележава Дан
жена и тог дана супрузи и мајци увек,
на неки начин, укажем пажњу. Жене

Д. БЕЛОБРК

З. ПАВИЋ

данас јесу равноправне с мушкарцима, иако се стално форсира прича да
то није у потпуности тако. Мислим
да се претерује.
ДРАГИЊА БЕЛОБРК, економски
техничар у пензији:
– Пре се знало где је жени било
место. Ја сам мајка и имам тридесет
пет година радног стажа и верујте ми
да није било лако да одгајим четворо
деце. Осми март уопште није усрећио жене; ако нас други само тог дана
поштују и доносе цвеће, то није довољно. Жене данас нису равноправне,
никада нису биле и не треба да буду.
Жена је створена да рађа и да се брине о свом потомству на један безбедан начин. Породица је данас у потпуности разорена.
ЗОРАН ПАВИЋ, про фе си о нал ни
рибар:
– Овај дан је празник жена, дан
када су се избориле за своја права.
Поклоним покоју ситницу најближима. Мислим да су жене данас равноправне с мушкарцима, можда чак и
превише.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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МЕХАНИЗМИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКИ
ОДНОСИ ЗАКРЧЕНИ
Округли сто у
организацији
привредног друштва
„Liceum iuris”

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Црвени грм
Од лековитих биљака Немачка највише увози: питому
нану, морач, камилицу,
роoибос, хибискус и остало.
Једна од веома лековитих,
али код нас мало познатих
биљака из породице махунарки, јесте роoибос или Rotbusch (Aspalathus linearis).
Ово је ендемска вишегодишња биљна врста пореклом
из Јужноафричке Републике, која се гаји за производњу листа (Asphalathi folium).
Лист се највише користи за
заштиту и јачање имунитета. Како поседује различита
лековита својства, а пре свега умирујуће својство, називамо га још и мајчиним
чудом. Нажалост, и даље је
највећа производња роoибоса
у региону Цедарберг близу
Кејптауна у Јужној Африци.

холестерола (ЛДЛ) и триглицерида, те до повећања
доброг холестерола (ХДЛ).
Има јака антимутагена и
имуномодулаторна својства,
захваљујући којима је по
здравственим добробитима
раван популарном зеленом
чају. Неке студије показале су
повезаност између конзумације чаја од рооибоса и смањења канцерогених ћелија. То
је због високог нивоа доминантних антиоксиданата, од
којих неки имају антимутагена (антиканцерогена) својства. То значи да бране ћелије и ДНК од оштећења и спречавају их да се развију у рак.
Рооибос садржи велики
број минералних материја
које су од виталног значаја
за човеково здравље: магнези јум, кал ци јум, ман ган,

Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа, у сарадњи с привредним
друштвом „Liceum iuris”, организовала је у четвртак, 1. марта, округли сто на тему „Механизми наплате потраживања”,
на којем су уче ство ва ли др
Михајло Живковић, менаџер
одељења за наплату потраживања од правних лица банке
„Sociеtе Gеnеrale” a. д., и Дамир
Шите, јавни извршитељ.
Проблем наплате потраживања превазилази оквире данашњих примењених и прихваћених механизама наплате, а
нај ве ћи број нена пла ће них
дуговања потиче од неадекватног упра вља ња про це си ма
наплате.
Према речима јавног извршитеља Дамира Шитеа, потраживања сама по себи имају урођени недостатак – јер зависе
од добре воље обвезника. Он
каже да поверилац неретко наилази на невољност дужника да
испуни своју обавезу на време
и онако како она гласи, као и
на изговоре због чега би то требало пролонгирати и слично.
– Овакав приступ привредним токовима сада је метастазирао до тога да оставља велике последице на наше привредне токо ве. Не само да смо
дошли у ситу а ци ју плит ког
тржишта већ се налазимо и у
ситуацији када су ти дужничко-поверилачки токови и односи доста закрчени. Они се јако
тешко померају, а у тој ситуацији никоме није добро. Нити
је добро повериоцима, нити

дужницима, јер је то једно замршено коло. Свако је неком и
дужник и поверилац. И када
ви те токове зауставите, онда
привреда из тога не може да се
извуче, а ми други новчаник
сем привреде немамо – рекао
је Шите.
Како је истакао, познато је
да већина људи има претензије да се запосли у државној служби, али веома је важно схватити да државна служба има
привреду као банкомат. Из те
привреде се црпи новац, а ако
она не функционише, онда то
постаје веома видљиво.
– Чини ми се да је један од
горућих проблема управо овај.
С друге стране, то је довело до
тога да нам је и морал плаћања у међувремену опао. Чини

да врло много привредника
функционише по систему да
се плаћа оно што се мора. Када
наруџ ба није инте ре сант на,
онда се више не плаћа и након
тога се плаћа евентуално по
принудној наплати, а она, ако
се много чека, постаје илузија
– објаснио је јавни извршитељ.
Како Дамир Шите истиче,
ако фактура коју је привредник издао није озбиљна за њега
самог, онда неће бити озбиљна
ни за дужника.
Директор Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
управног округа Милан Ћулибрк, на основу свог досадашњег
искуства, увидео је да је пре
тридесет година било тешко
произвести, али лако наплатити, те да је након петнаестак

година дошло до ситуације да
је лако произвести, а тешко
продати, док је данас ситуација таква да није тешко продати, али је веома тешко наплатити. Он је истакао да је веома
важно водити рачуна већ прили ком скла па ња уго во ра с
потенцијалним партнерима, јер
се неке ствари могу увидети и
спречити на време.
Скуп је био намењен широком спектру пословних људи,
руководиоцима малих и средњих предузећа, директорима,
вишем и средњем менаџменту
у сфери управљања финансијским и правним пословањем
привредних субјеката, лицима
распоређеним на пословима
продаје робе са одложеним плаћањем и томе слично.

ТРЕНИНГ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Дводневна обука у Ковачици
Ипак, постоје покушаји да
се производи и у другим деловима света. Здравствене предности роoибоса или чаја од
црвеног грма, како га још
зову, бројне су и изузетне.
Једна од можда најважнијих особина чаја од роoибоса
јесте да не садржи кофеин,
па га могу користити деца и
труднице. Из истог разлога
он се може конзумирати у
неограниченим количинама.
Чај од роoибоса садржи
широк спектар моћних антиоксиданата, који помажу да
се тело заштити на неколико начина. Два полифенолна антиоксиданта (аспалатин и нотофагин) садржани
су у великим количинама у
овом чају. Ови антиоксиданти штите тело тако што се
боре против слободних радикала. То су нестабилне ћелије које нападају здраве ћелије да би се на тај начин стаби ли зо ва ле. Поли фе но ли
такође имају антиинфламаторна својства и могу да штите од болести срца. Чај од
роoибоса користи сe као и
многи антиспазмолитици,
тј. може смањити способност пражњења мокраћног
мехура. Конзумирање овог
чаја добро је и зато што он
снижава крвни притисак и
холестерол. Висок унос чаја
од рооибоса може довести
до знатног смањења перокси да ци је липи да, лошег

цинк и гвожђе. С друге стране, рооибос помаже апсорпцију гвожђа. У односу на
већину црних чајева, који
спречавају да тело ефикасно апсорбује гвожђе због
танина које садрже, чај од
рооибоса подржава тело да
апсорбује гвожђе. Овај чај
садржи мање од половине
танина којих има у црном
чају. Такође, може да ублажи проблеме на кожи, јер
садр жи фенил пи ре тич ку
кисе ли ну, која може да
помогне када су у питању
акне, псоријаза и екцеми.
Има превентивну улогу у
заштити од Паркинсонове
и Алцхај ме ро ве боле сти.
Конзумирање чаја од рооибоса може да заштити од
процеса познатог као липидна перок си да ци ја. То се
дешава када слободни радикали оштете мождане ћелије и нервно ткиво. Ако ово
траје дуже време, на крају
може доћи до погоршања
болести мозга, као што је
Алцхајмерова болест.
Чај има и седативно својство, тј. подстиче миран сан,
а добар је и за труднице и
бебе. Сматра се да смањује
грчеве код трудница, а касније и код беба. Многи га користе за мршављење. Он умањује жељу за слаткишима и
храном генерално, што изазива губитак апетита и смањује опасност од преједања.

У периоду од 28. фебруара до
1. марта у хотелу „Релакс” у
Ковачици одржан је дводневни тренинг за представнике
локалних самоуправа који се
баве при вре дом, тури змом,
управљањем пројектима и онима чији рад у значајној мери
има додир с туризмом.
Учесници тренинга су овом
приликом могли да се боље упознају с туристичким потенцијалима у Банату, да стекну нове
вештине и сазнају нешто више
о новом регионалном туристичком производу „Еко Тамиш”.
Тре нинг је био реа ли зо ван
кроз радионичарски рад, који

је пру жио дета љан пре глед
и прак тич не вежбе из обла сти кому ни ка ци је у тури зму,
а вели ка пажња била је
посве ће на про мо ци ји одно сно кон цеп ту тури стич ког
про из во да.
Током дводневног тренинга,
који је био подељен у четири
полудневне сесије, полазници
су створили свест о значају комуникације у туризму, унапредили своја знања о промоционим
алатима у туризму, боље разумели концепт туристичког производа и добили информације
о изворима финансирања туристичких пројеката.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА

ПОЧЕТАК РАДА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Активан туризам у Банату

Казне до два милиона

У просторијама Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
управног округа у петак, 9. марта, од 11 сати, биће одржан састанак на којем ће бити представљен прекогранични пројекат
„Локално наслеђе за активни
туризам у Банату” („Local Heritage for Active Tourism in Banat”),
који реализује Град Кикинда у
партнерству са Западним универзитетом из Темишвара.
У склопу реализације активности на пројекту, а са жељом
да се српски део Баната промовише као јединствена туристичко-угоститељска понуда
партнерима у Румунији, али и
другима у Србији и ван ње,
ПКС – РПК Јужнобанатског
управног округа у сарадњи с
Градом Кикиндом организује

састанак са свим релевантним
тури стич ким чини о ци ма из
јужног Баната. Циљ овог састанка је, пре свега, утврђивање
садржаја Годишњег календара
туристичких и етно манифестација у српском и румунском
Банату.
На скупу ће, такође, бити промовисана идеја о установљавању
заштитног знака за ресторане
„Храна из Баната”, с циљем да се
у туристичку понуду историјског
Баната уврсти педесет српских и
румунских ресторана с традиционалном и етно понудом.
Заинтересовани за присуствовање или учешће на скупу
могу извршити пријаву путем
имејла mirjana.steler@pks.rs,
или теле фо на 343-449 и
063/542-261.

Од 1. марта сви привредници у
Србији који не пријаве своју
фактуру Управи за трезор неће
бити у могућности да наплате
своју робу, а мораће и да плате
казну, која ће се кретати од сто
хиљада до два милиона динара.
Поче так рада Цен трал ног
регистра фактура предвиђен је
новинама и допунама Закона
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама, који је усвојен
прошле године у децембру.
Како је наведено на званичној
страници Управе за трезор, поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према
Корисничком упутству, а у складу с Правилником о начину и
поступку регистровања фактура,

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура.
Новим прописима предвиђене су и казне за запослене у
јавном сектору уколико плате
фактуру која није регистрована. За одговорна лица казна ће
бити у распону од пет хиљада
до сто педесет хиљада динара.
Како стоји у Закону о роковима плаћања, држава све своје обавезе мора да измири у
року од четрдесет дана, а приватни сектор за шездесет дана.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а У 2016. ГОДИНИ

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ

РУСКО-СРПСКИ НАФТНИ ГИГAНТ
ОДБРАНИО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ
Раст цене нафте за
позитиван биланс
Више новца за
модернизацију
Антон Фјодоров, заменик генералног директора и директор
Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС-а одржао је у четвртак, 1. марта, презентацију о
кључним финансијским показатељима у 2017. години пред инвеститорима, банкарима и акционарима. Према његовим речима, у прошлој пословној години
НИС је остварио нето добит од
27 милијарди динара, што је 80
одсто више него 2016. године.
Такође, показатељ EBITDA износи 47 милијарди динара, што
представља повећање за 18 одсто
у односу на исти период 2016.
године. Руско-српски нафтни
гигант је у 2017. години у области истраживања и произвoдње
повећао ресурсну базу за 3,1
одсто, а укупан обим прераде
нафте у том периоду повећан је

НИС је пету годину
заредом исплатио
акционарима
дивиденду у износу
од 25 одсто
прошлогодишње нето
добити.
за девет процената, док је у области промета остварено повећање од пет одсто. Поред тога, НИС
је наставио да успешно спроводи програм оперативне ефикасности у свим областима пословања, уз ефекат на показатељ
EBITDA који се процењује на 7,2
милијарде динара.
Финансијска добит
Поводом објављивања резултата пословања за 2017. годину
Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, изјавио је да
је компанија прошле године
значајно унапредила финансиј ске резул та те и учи ни ла
крупне искораке у даљој модернизацији НИС-а. Он је додао:

– Успешну пословну годину
крунисали смо усвајањем Стратегије развоја до 2025. године,
уз уважавање интереса водећих акционара. НИС улази у
нови циклус инвестиција и само
у 2018. години уложићемо готово 47 милијарди динара, што је
највећи износ улагања НИС-а
још од 2013. године. Уверен
сам да ће нам реализација започетих пројеката и употреба иновативних технологија омогу-

НИС је у прошлој години
реализовао и обиман програм
инвестиција од 26,5 милијарди динара (два одсто више него
2016. године), од чега је највише инве сти ра но у сег мент
истра жи ва ња и про из вод ње
нафте и гаса и модернизацију
Рафинерије нафте Панчево.
Тако ђе, наста вљен је тренд
раста обавеза НИС-а по основу
пореза и других јавних прихода, које су износиле 171 мили-

почела је изградња постројења
за дубоку прераду с технологијом одложеног коксовања, што
је инвестиција вредна више од
300 милиона евра. Почетак рада
нових постројења очекује се у
2019. години и тако ће се рафинерија у Панчеву сврстати међу
најмодерније у источној Европи. Бољи резултати остварени
су и у области промета нафтних
деривата, где је укупан промет
износио 3,5 милиона тона, одно-

Представници НИС-а на Београдској берзи
ћити да задржимо лидерско
место на регионалном енергетском тржишту, проналазећи
брзе и ефикасне одговоре на
све изазове модерног тржишта.
Драстично повећање
Стручна јавност истиче да је
НИС у 2017. години значајно
унапредио финансијске резултате у односу на претходни извештајни период и да је та компанија започела реализацију стратешких пројеката који ће обезбедити даљи развој на балканском тржишту нафтних деривата. Као разлози драстичног повећања финансијских резултата
издвајају се раст цена сирове
нафте на глобалном тржишту,
позитивне курсне разлике, као
и повећање обима продаје и спровођење програма мера за повећање оперативне ефикасности.

јарду динара, што је повећaње
од пет процената у поређењу
са 2016. годином. НИС је пету
годину заредом исплатио акционарима дивиденду у износу
од 25 одсто прошлогодишње
нето добити из 2016. године и
у те сврхе издвојио више од
четири милијарде динара.
Када је реч о оперативним
показатељима, у области истраживања и производње нафте и
гаса надмашен је бизнис план
и укупно је произведено 1,4
милиона условних тона нафте
и гаса, уз раст ресурсне базе.
Улагање у будућност
Укупан обим прераде нафте и
полупроизвода у прошлој години износио је 3,6 милиона тона,
што је за девет процената више
него лане. У октобру 2017. године у Рафинерији нафте Панчево

Школство
у фокусу

сно пет одсто више него у 2016.
години. Такође, НИС је наставио да ради на модернизацији и
развоју малопродајне мреже, па
су у Србији отворене три нове
бензинске станице, реконструисано их је 11 и купљена је једна
бензинска станица, док је у региону проширена понуда премијум горива.
Када је реч о пословању у
области енергетике, у постројењима НИС-а је у 2017. години произведено 153.772 MWh
електричне енергије, четири
процента више него годину дана
раније. У сарадњи са „Гаспром
енергохолдингом” НИС је потписао уговор са „Shanghai Electric Group-ом” о изградњи термоелектране–топлане (ТЕ–ТО)
Панчево, што је инвестиција
вредна око 180 милиона евра.

У Новом Саду је у четвртак,
8. мар та, све ча но отво рен
Међународни сајам образова ња „Путо ка зи”. Реч је о
манифестацији коју тринаести пут заједно организују
Министарство просвете, науке и тех но ло шког раз во ја
Републике Србије, Покрајинска влада и Град Нови Сад са
идејом да се промовише образовање. Прошле године сајамски дани били су посвећени
дуалном образовању, које ће
и у 2018. години бити једна
од главних тема. Могућност
уна пре ђе ња и раз ви ја ња
сарадње образовних институција и привреде, предности
за ученике, као и начини реализације таквог образовања у
шко ла ма у Срби ји биће у
фокусу пажње стручне јавности током тродневног скупа.
На „Путо ка зи ма”, поред
факултета, наступају и научни инсти ту ти, при ват ни
факултети, високе и средње
школе из Војводине. Посетиоци ће бити у прилици да се
упознају и с понудама образовних институција у иностранству. Када је реч о сајамским активностима, оне су из
године у годину све обухватније, тако да се обрађују актуелна питања из образовања и
васпитања кроз бројне презентације, округле столове и
панел-дискусије. Организатори истичу да ће од 8. до 10.
марта на Новосадском сајму
бити представљено око 300
профила образовних институција у земљи и иностранству, програми доживотног
образовања, као и новине у
области српског васпитно-образовног система.

Покрајински секретар за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – нацио нал не зајед ни це Михаљ
Њилаш тим поводом је прошле недеље представио активности ресорног секретаријата на поменутом сајму, међу
којима се издваја нова покрајинска платформа модерног
обра зо ва ња. Покра јин ски
секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањи не – наци о нал не
заједнице ове године на свом
штанду представиће три теме:
„Јавно здравље”, „ПИСА тестирање” и „Значај информисања средњошколаца”. Након
презентација следиће дискусије на којима ће представници ученичких парламената заједно с предавачима бити
у прилици да изнесу своја
виђења и ставове према школству.
Вреди истаћи да је Секретаријат другу годину заредом
обезбедио средства за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са
седиштем у АП Војводини на
сајам образовања у Новом
Саду. За ту намену додељено
је 2,8 милиона динара, тако
да ће приближно 5.000 ђака
и 400 наставника из седамдесет једне покрајинске школе имати прилику да учествује на овој тродневној манифестацији.
Истовремено, на Новосадском сајму одржавају се и
Међународни сајам књига и
23. међу на род на изло жба
уметности „Арт експо”.

ОДРЖАН ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ПОКРАЈИНСКИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Унапредити сарадњу у области заштите животне средине
Договорена
капитална улагања у
очување животног
простора
Про шле неде ље одр жан је
саста нак мини стра зашти те
животне средине Горана Тривана и председника Покрајинске владе Игора Мировића са
сарадницима и том приликом
било је речи о унапређивању
сарадње републичких и покрајинских органа. Координација
заједничких активности, тимски рад на санацији еколошких
проблема, као и реализација
пројеката у области заштите
животне средине на територији Војводине биле су основне
теме о којима су надлежни разговарали у згради Бановине у
Новом Саду. На крају вишечасовне размене мишљења и усаглашавања ставова саговорници су закључили да је заштита
животне средине један од најзначајнијих приоритета АП Војводине и Републике Србије.

По окончању састанка министар Триван је истакао да је Србија изнад свега и да, када је реч о
заштити животне средине и одрживом развоју, сви надлежни у
држави морају да раде заједно и
да треба објединити напоре да

се реше вишедеценијски нагомилани проблеми у вези са загађивањем животног простора. С
друге стране, председник Владе
Војводине истакао је да је Војводина изузетно добар терен где се
може показати да Република

Србија има снаге и воље да реши
све проблеме које грађани имају
у животној средини. Обојица
представника власти сложили су
се да је заједнички састанак доказ
да је могућа сарадња на свим
нивоима и да је ово само поче-

так велике сарадње. Министар
Триван је на крају нагласио да
ће министарство учинити све да
помогне у остваривању свих еколошких пројеката у покрајини,
истовремено сарађујући са свим
институцијама и локалним самоуправама, а нарочито са Заводом за заштиту природе Војводине, „Водама Војводине” и „Војводинашумама”.
– Покрајинска влада и надлежни покрајински секретаријати у сарадњи с Министарством заштите животне средине наступаће координисано и
интензивно ће сарађивати ради
што ефикаснијег решавања проблема заштите животне средине у Војводини. У наредном
периоду у свих 45 локалних
самоуправа у Војводини морају бити детектовани еколошки
проблеми. Неопходно је координисано решавати проблеме
депо ни ја и отпад них вода.
Важно је обезбедити неопходну пројектно-техничку документацију и ојачати рад инспектора на терену – изјавио је

председник Владе АП Војводине Игор Мировић.
На прошлонедељном састанку је договорено да Министарство за заштиту животне средине и Покрајински секретаријат
за заштиту животне средине заједно раде на великим пројектима
који се финансирају из државних, покрајинских и локалних
буџета и међународних фондова, попут санације Великог бачког канала и других пројеката.
Поред тога, надлежни републички и покрајински органи сложили су се да треба интензивирати
сарадњу свих установа и институција чији је оснивач Република Србија и АП Војводина када
је у питању израда закона и подзаконских аката, да бисмо имали боље уоквирен систем у области заштите животне средине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Друга(чија) љубавна
прича

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако се налази
у својој љубавној причи креираној искључиво помоћу
уверења којa смо усвојили и
прихватили као своја. Уверења потврђујемо начином
на који се односимо према
ономе кога и шта волимо.
Животна позиција у којој
се налазимо, (не)задовољство које осећамо у вези са
собом и са спољашњим светом најбољи је илустратор
љубавне и свих осталих прича нашег живота. У најјаче
унутрашње покретаче спадају осећаји задовољства, успеха, поноса, среће и љубави.
Њихов интензитет зависи од
потребе за њима, а начин на
који их испољавамо одређује њихов смер. Када их усмеравамо на друге особе, постајемо зависни од њих. Препуштамо им да буду узрок
нашег задовољства и среће
и постепено се јавља жеља
да буду стално ту како би
нам пружали оно што нам
треба да бисмо се осећали
сигурно, вољено и заштићено. С временом постајемо
сведоци неузаустављивог топљења и претварања у своју
супротност свега што очекујемо да нам пружи особа коју смо ставили у центар наше љубавне приче. Подразумевањем да је неко увек ту
да нам храни љубав својим
поступцима, речима или понашањем убрзавамо процес
неминовног преласка у не-

сигурност љубоморе, неуспеха, незадовољства и патње.
Научили смо да треба да
поседујемо оно што волимо.
Када осећамо физички бол
у одсутности драге особе, жељу за контролом туђег времена и појачавање бриге за
свој осећај сигурности, и даље то зовемо љубављу, али
несрећном, јер смо допустили да нам лична срећа зависи од друге особе. Понављамо љубавне приче у којима
две особе очекују исто: да им
неко непрекидно пружа љубав и задовољство. Празнина која настаје у таквом односу постаје све већа и попуњава се болом и патњом,
за које смо убеђени да су неминовни сапутници љубави.
Ако наша љубавна прича
има у себи немира, љубоморе и несигурности, време је
да променимо начин на који је стварамо. Постепено
треба да постанемо особа која даје љубав, да будемо неко ко јесте љубав. Потребно
је да кренемо од себе, да поставимо најбитнију особу у
центар другачије љубавне
приче – нас саме. Прихватањем себе и своје јединствености, без жеље да се мењамо, на силу почињемо да
примећујемо особе сличне
нама. Тада срећемо друге који воле себе и из њих зраче
љубав и захвалност на свим
ситницама које су нама подразумеване. У једном тренутку препустићемо се љубави која изазива мир, сигурност, прихватање... Тада
схватамо да права љубав не
боли, да срећу стварамо сами из љубави и да је тако
увећавамо; да нема потребе
за контролом, већ за слободом, да неко остаје уз нас
зато што сам то жели... Допустити некоме да буде свој
и јединствен једини је начин да осетимо мир и љубав
у себи и с другом особом.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Празнична нега

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Дан жена, различити празници или наш рођендан идеална су прилика да саме себе
обрадујемо неким од козметичких третмана.
Једнако је лепо и када нам
други улепшају дан ваучером
за релакс масажу, маникир,
педикир, шминкање, шишање и фенирање, третман лица... Избор је широк, а комбинације третмана су бројне.
Важан је чин поклањања, иако савремена жена углавном
сама себи све може да купи
и приушти. Водећи рачуна о
себи, подсећамо и друге, а
пре свега мушкарце, на то
колико је нега битна. Богомдана лепота обично је дар
младости, али у свим другим

периодима живота то је резултат константне бриге о себи и свом здрављу.
Модерна козметологија омогућила нам је да старимо достојанствено и ритмом који нама одговара. У данашње време
је могуће да вам нокти израсту
за сат времена у предивне и јаке помоћу гелова у најлепшим
бојама. Такође, с лица могу нестати боре захваљујући чудотворним ефектима хијалуронских филера, мезотерапије и
ботокса. Заувек се можете решити нежељених длачица уз
помоћ епилације. Боју косе можете променити драстично за
неколико сати, па и мање. Уз
помоћ јапанског исцртавања,
обрве вам могу постати баш
онакве какве сте одувек желели. Сви ови третмани пре пола
века нису постојали. Данас савремена жена има много могућности да на лагодан и брз
начин промени или усаврши
све оно на себи чиме није задовољна.
Наравно, брига о себи је
веома битна увек, без обзира
на празнике, и зато би требало да вам то постане рутина и потреба. Улагање у себе
је најбоља инвестиција, без
обзира на то да ли је реч о
образовању, здрављу или пак
нези тела и лица.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЉУБИЦА ЛАЗИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ

ПАЦИЈЕНТЕ ПРЕПОЗНАЈЕМ ПО СЛИЦИ
ОРГАНА НА ЕКРАНУ УЛТРАЗВУКА
У октобру прошле године Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” у богат спектар својих услуга уврстио је и
ултразвучне прегледе абдомена и мале карлице. Савременим апаратом марке „тошиба”
од тада рукује један од најбољих дијагностичара кога Србија данас има – др Љубица
Лазић, специјалиста радиологије, с Прве хируршке клинике Клиничког центра у Београду. Колеге докторку Лазић с
правом сматрају неприкосновеним стручњаком у чије се налазе не сумња, јер се немали
број пута десило да на ултразвуку види нешто што је промакло чак и најоштријем оку
специјалисте који је преглед
радио пре ње.
Докторка Љубица Лазић бави се ултразвучном дијагностиком већ двадесет година. Почела је у Смедереву, где је провела две године, па још толико
у Голупцу. Потом се вратила у
Смедерево и одмах по завршетку специјализације, 2009.
године, почела је да ради на
Клиничком центру, где је остала до данас. Од завршетка супспецијалистичких студија дели је само одбрана рада. Прегледи код др Љубице Лазић у
Заводу „Панчевац” обављају се
само суботом, а можете их заказати сваког радног дана од 7
до 14 сати, путем телефона Завода 21-90-900 и 21-90-903.
ПАНЧЕВАЦ: Шта обухвата
ултразвучни преглед абдомена
и мале карлице?
Љ. ЛАЗИЋ: Као што и сам
назив говори, ово је преглед
којим уз помоћ ултразвука пре-

Сваке суботе у Заводу
„Панчевац”
ултразвучни прегледи
абдомена и мале
карлице.
гледамо све органе смештене
у абдомену и малој карлици:
јетру, жучну кесу, панкреас,
слезину, бубреге, мокраћну бешику, јајнике, материцу, простату... Такође, ја погледам и
црева, иако она нису предвиђена за тај преглед, али понекад и ту може да се уочи нешто значајно. Примера ради,
акутни апендицитис лако се
може уочити управо на тај начин. Поред тога, радим и прегледе врата и штитасте жлезде.
• Какве податке нам пружа
овакав преглед?
– У данашње време пацијенти су мало збуњени, па би сви
одмах да иду на скенер или
магнетну резонанцу, али у принципу ултразвучна дијагностика треба да буде примарна, пре
свега због доступности, јер на
овај начин можемо да откријемо разноврсну патологију и да
пацијента пошаљемо на даљу
евалуацију другим дијагностичким апаратима. Ултразвучним
прегледом пре свега можемо
открити калкулозу жучне кесе
и бубрега, упалу жучне кесе,
панкреаса и бубрега, као и многе малигне болести, те слободну течност у абдомену. Преглед

Страну
припремила
Драгана

Кожан

је потпуно безопасан, јер нема
зрачења, па може и да се понавља више пута.
• Којим пацијентима се препоручује преглед?
– По правилу, на такав преглед пацијенте упућују клиничари. Наравно, то је случај када постоје патолошка стања,
односно када се јаве болови које пацијент раније није осећао.
С друге стране, ултразвук може и треба да се ради и превентивно, тим пре што постоји
велики број болести које не дају никакве симптоме. Дешава
се, рецимо, да човек без икаквих тегоба дође на ултразвук
и ми пронађемо нешто сумњиво. Код здравих људи добро је
на годину дана урадити систематски преглед који обухвата
лабораторију и ултразвук. Нажалост, људи данас често забораве на себе, не воде рачуна
о превентиви и код лекара одлазе тек онда када се јаве први
симптоми, а некада чак и много касније, што отежава даље
лечење и носи велики ризик.
• Како се припремити за ултразвук абдомена?
– Припрема зависи како од
органа који се прегледа, тако и
од термина када је ултразвук
заказан. Ако се преглед ради
пре подне, онда се пацијентима препоручује да не доручкују, да не пију кафу и да дан пре
тога не једу воће и махунасто
поврће, односно нешто што би
могло да створи гасове. Међутим, то не значи да треба да
гладују, јер се у том случају
могу створити гасови глади.
Дакле, не треба бити на некој
ригорозној дијети, већ би ваљало просто избацити оне ствари које надимају. Уколико је
преглед заказан за поподневне
сате, опет је незгодно да људи
гладују, па им препоручујем да
ујутру поједу парче хлеба, кифлу или нешто што није масно или млечно. Уколико се
прегледа мокраћна бешика, односно ако код жена треба погледати и јајнике или материцу, а код мушкараца простату,
онда је потребно да попију литар до литар и по течности сат
времена пре прегледа. Ако је
пацијент здрав, преглед не би
требало дуго да траје: обично
се заврши за пет до десет минута. Ја волим с пацијентом и
да попричам, узмем анамнезу
и обавезно погледам лабораторијске анализе – комплетну
крвну слику и биохемију, које
је неопходно понети са собом.
Пожељно је и да пацијент донесе и старе налазе, како би се

могло упоредити претходно и
садашње стање. Захваљујући
анамнестичким и лабораторијским подацима и ономе што ја
видим на ултразвуку, добијамо комплетну дијагностику и
врло прецизан налаз, на основу којег можемо одредити даље кораке у случају да постоји
нека дијагноза или сумња на
одређену болест.
• Који фактори ризика, на
основу вашег искуства, доприносе развоју обољења дигестивног тракта?
– У последње време на Првој хируршкој клиници запажамо пораст канцера дебелог
црева и панкреаса, који су често чак потпуно асимптоматични. Повећан је и број акутних панкреатитиса, чак и код
млађих људи, а њихов главни
узрок је конзумирање алкохо-

ла. На развој дигестивних, али
и осталих озбиљних болести
организма, попут канцера, утичу и начин исхране и стрес,
који је окидач за поремећај аутоимуног система. Велики број
пацијената долази и с подручја где је бачено доста осиромашеног уранијума, као и из градова у којима је заступљена хемијска индустрија. Сплет свих
тих фактора, уз занемаривање
почетних симптома, често може довести до озбиљних проблема. Стога је превентива врло важна, а она подразумева
не само здраве животне навике већ и, као што сам већ нагласила, редовне и благовремене прегледе, јер се велики
број болести, па чак и карцинома, ако се дијагностикују у
зачетку, врло успешно лечи.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Штанглице од марципана

Састојци: 350 грама шећера, децилитар воде, 150 грама млевених
ораха, 150 грама млевеног посног кекса, 125 грама маргарина и
две кашике рума.
За фондан: 250 грама шећера у праху, пет-шест кашика вруће
воде, лимунов сок и уље.
Припрема: Скувати сируп од шећера и воде (кувати два минута). Померити с рингле, па додати маргарин и мешати све док се не
истопи. Додати затим све остале састојке: млевене орахе, кекс и
рум. Изједначити смесу и сипати у мањи калуп обложен масним папиром. Кад се маса потпуно охлади, прелити фонданом и сутрадан
сећи на штанглице или троуглиће.
Фондан: Шећер у праху сипати у дубљу чинију и постепено додавати врућу воду. Све мутити варјачом до жељене густине. На крају
додати кашику лимуновог сока и кашику уља.
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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МАРТ – МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРЕВЕНЦИЈА МАЛИГНИХ ТУМОРА
ПРИОРИТЕТ
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
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.
Ове цифре јесу драматичне,
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 највероватније бити чак 25 милиона оболелих. Према истом извору, у
2012. години у свету је од свих
локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи.
У складу с Календаром здравља, март је месец који је у
нашој земљи посвећен борби
против свих облика малигних
обољења. Око 36.000 нових случајева канцера који се у Србији дијагностикују на годишњем
нивоу, као и чињеница да преко 20.000 људи у истом том
периоду умре од рака, разлог
су више да кампања којом се
указује на значај превенције,
одржавања здравих животних
навика и редовних одлазака на
лекарске прегледе потраје бар
тридесет један дан.
Боље спречити...
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

Када Естер Гринвуд 1953.
победи на конкурсу за студенте који је расписала редакција часописа „Женски дан”,
она одлази у Њујорк да проведе месец дана као једна од
дванаест одабраних гостујућих уредница те редакције.
Усхићена је због указане прилике, јер верује да ће тако
остварити свој животни сан
да постане писац. Међутим,
иако ужива у вечерама, коктелима и поклонима, њен
живот се отрже контроли.
Она тоне у депресију, у приватни пакао који је добрим
делом последица суочавања
с немогућим захтевима које
пред жену ставља свет конзервативне Америке педесетих година прошлог века.
Два читаоца који до среде, 14. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Зашто децу не треба држати под стакленим звоном?”, наградићемо по једним примерком књиге „Стаклено звоно” Силвије Плат. 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
Пушење је често одговорно за појаву болести
и недовољно коришћење пози- цином грлића материце обутивних искустава из развије- хваћене су жене између 25 и
них земаља света у спровође- 64 године, које се позивају на
њу програма превенције и раног превентивни гинеколошки преоткривања рака. Код више од глед и Папаниколау тест јед1/3 особа у нашој земљи болест ном у три године. Циљна грусе открије у касном стадијуму, па за тестирање на рак дебелог
када је прогноза лошија и лече- црева су особе оба пола староње знатно теже.
сти од 50 до 74 године, који се
једном у две године позивају
Скрининг програми
Охрабрује чињеница да су у на тестирање на скривено крваСрбији 2013. године донети рење у столици.
У Заводу за јавно здравље
национални програми за скрининг рака грлића материце, наглашавају да откривање рака
рака дојке и колоректалног у раном стадијуму чини лечерака, који треба да у наредном ње делотворнијим и успешнипериоду значајно смање обо- јим и умањује финансијски ефелевање и умирање од наведе- кат ове болести два до четири
них локализација малигних пута. Та установа подсећа и на
тумора. На скрининг рака дој- то да су у великом броју случаке позивају се жене старости јева малигне болести излечиве
од 50 до 69 година. Предвиђе- уколико се открију на време, те
но је да се мамографски пре- да редовном посетом свом изавентивни прегледи раде свим браном лекару дајете себи шанженама наведеног узраста на су да будете бржи од болести.
две године. Скринингом на карД. Кожан

1.350 особа оболи и 930 умре
од малигних болести. Од тога
само у Панчеву оболи око 640
и умре око 390 особа.
Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потенцијал и представља нај е фи ка сни ји при ступ
контроли малигних болести.
На више од 80% свих малигних болести могуће је утицати
модификовањем фактора ризика који су одговорни за појаву
болести, а то су, пре свега,
пушење дувана, неправилна
исхрана, физичка неактивност,
конзумирање алкохола, инфекције и фактори из животне и
рад не сре ди не. Уко ли ко до
болести ипак дође, њен је исход
могу ће побољ ша ти раним
откривањем, терапијом и рехабилитацијом уз одговарајуће
палијативно збрињавање.
Један од значајних проблема у Србији представља непрепознавање ризичног понашања

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕТКИХ БОЛЕСТИ

Мала учесталост, велики проблеми
На иницијативу Европске асоцијације удружења оболелих
од ретких болести, већ једанаест година заредом последњи
дан у фебруару обележава се
као Међународни дан ретких
болести.
Циљ кампања које се тим
поводом организују јесте да се
скрене пажња шире јавности на
проблеме с којима се сусрећу
оболели од ретких болести и
њихове породице, али и да се
шира заједнице мотивише да
помогне овој великој групи пацијената да изађе из изолације.
Ретке болести су хетерогена
група обољења чија је заједничка карактеристика ниска уче-

„Стаклено звоно”
Силвије Плат

сталост. Према препорукама
Европске комисије, ретка болест
се дефинише као болест која се
јавља код мање од пет особа на
10.000 становника. Процењује
се да у свету има 5.000–8.000
различитих врста обољења која
се сврставају у ту групу. У Европској унији од шест до осам одсто
популације има ретку болест.
По тој процени, у Србији око
450.000 особа живи с неком ретком болешћу. Често су ова обољења животно угрожавајућа, хронична, прогресивна и значајно
нарушавају квалитет живота оболелих и њихових породица.
Слоган овогодишњег Међународног дана ретких болести

„Покажи своје ретко – покажи
да је важно” истиче кључну улогу пацијената да се ретке болести
препознају као приоритет политике јавног здравља на националном и интернационалном
нивоу. Обележавање дана ретких
болести део је глобалног позива
доносиоцима одлука, здравственим радницима, фармацеутским
компанијама и истраживачима
да више и ефикасније укључе
пацијенте у истраживања ретких
болести и да им доделе проактивну улогу, тако што ће их укључити у креирање агенди за истраживачке пројекте.
Како наглашавају у Институту за јавно здравље „Др Милан

Јовановић Батут”, едукација
пацијената о процесима истраживања и развоју нових лекова
омогућава оболелима равноправно учешће у процесу организације и спровођења клиничких испитивања, као и у процени безбедности, користи и
ризика од нових лекова. У „Батуту” наводе да су последњих
година издвајања средстава за
истраживања ретких болести у
сталном порасту и да се чине
напори да се што већи број
истраживања спроводи на међународном нивоу, а на тај начин
се доприноси унапређењу њихове дијагностике и терапије.
Д. К.

„Јуче”
Фелисије Јап
Замислите свет који је подељен на класе – али не по
богатству или вери, већ по
томе колико која група може
да се сети. Већина се сећа
само једног дана, а само изабрани, елита, могу да памте
дешавања из претходна два
дана. У том подељеном друштву Клер и Марк су необичан пример мешовитог брака. Клер је домаћица, а Марк
писац који је постао политичар у успону. Они су блистави пример нове визије
толеранције и једнакости, све
док лепа жена не буде пронађена мртва у реци. Она је
била Маркова љубавница, а
он је главни осумњичени у
истрази. Детектив који води
случај има своје тајне. Имала их је и жртва. У ситуацији у којој нико нема дуго-

роч но пам ће ње, како ико
може да сазна истину?

Два читаоца који до среде, 14. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта сте могли да
урадите јуче, а нисте?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Јуче” Фелисије Јап. 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

И онда је мрмот...
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико често
купујете об ућу. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Кад ме
не буде” Емили Бликер за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Све и да урачунам и ону
коју купујем мужу, деци и
дечјим луткама, па извучем
про сек, опет је рет ко.”
063/3012...
„Ципеле ја бирам, а плаћа
их мој муж. У свим бојама и
дезенима, маркиране, с вртоглавим потпетицама, лепе, скупе... И онда је мрмот
замотао чоколаду у фолију...
Ех, да...” 064/1134...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање како им се допала серија
„Немањићи – рађање краљевине”. Они ће освојити по један примерак књиге „Јулијин одговор” Глена Диксона.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Допада ми се веома! Имамо нову тему за пљуцкање и
згражавање кад се окупимо
на кафи моје комшинке и
ја.” 064/2635...
„У, екстра је! Нарочито
онај део кад се Растко Немањић замонаши под иконом
Светог Саве, па добијеш трансфер блама!” 064/1595...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ТРАЧ ИЛИ ИСТИНА?

ЗА КРИМИНАЛ НЕ ПОСТОЈЕ ГРАНИЦЕ

Саобраћајци морају да
пишу што више пријава?

ДРОГА С КОСОВА СТИЖЕ
ДО ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ
Јужни део Србије рај
за криминалце

Саобраћајним полицајцима
на тери то ри ји целе наше
државе наређено је да пишу
што више саобраћајних пријава – саопштио је крајем
прошле недеље Полицијски
синдикат Србије.
У саопштењу ПСС-а пише
да се саобраћајцима дају високе норме које морају да испуне док су у смени и то се дешава у свим градовима сем у Београду. Како се даље наводи у
саопштењу, најтеже је саобраћајцима у Јагодини, јер морају да напишу по петнаест пријава током радног времена.
Полицијски синдикат Србије претпоставља да је разлог
за то празна општинска каса

у Јагодини, а саобраћајне
казне су један од начи на
финансирања општинских
буџета и државе.
„Подсећамо да 70 одсто
новца од казни иде држави, а
30 одсто локалним самоуправама, с тим што оне половину тако прикупљеног новца
морају да уплате локалним
полицијама. Међутим, то се
ретко дешава, па зато саобраћајни полицајци и даље морају сами да купују папир за
штампаче, тонере и батеријске лампе”, пише такође у
саопштењу ПСС-а.
Министарство унутрашњих
послова није се оглашавало
поводом овога.

ГРАД ПАНЧЕВО НУДИ ПОМОЋ
ИЗБЕГЛИЦАМА

Бескућници, јавите се
Они који су стекли избеглички статус у периоду од 1991.
до 1995. године, а поднели су
захтев за држављанство Србије или су га добили и живе на
територији Панчева последње
две године, али још увек нису
решили стамбено питање, могу
да се до 28. марта пријаве на
конкурс за добијање у закуп
напуштених кућа и станова.
Градска управа Панчева ће
са онима који буду испунили

све потребне услове најпре
потписати уговоре на шест
месеци. По истеку тог рока
они ће моћи да их продуже
или да трајно откупе некретнине које су им привремено
уступљене.
Детаљна информација о
овом конкурсу и свим неопходним условима објављена
је на интернет сајту Комесаријата за избеглице Србије
www.kirs.gov.rs.

IN ME MO RI AM

Павле Катнић
(1936–2018)
У зору 2. марта 2018. године преминуо је у свом дому пуковник
Павле Катнић Паја, дугогодишњи
начелник Дома ЈНА, до одласка
у веома заслужену пензију 1993.
године. Под његовим начелством
Дом војске био је, уз Културни
центар Панчева, централно место
културних догађања у Панчеву.
Рођен је 7. јула 1936. године у Црној Гори, у околини Цетиња, у породици ратника, од оца Луке, учесника Мојковачке
битке 1915. године, и мајке Госпаве, која је изродила Павлу
три брата и једну сестру. Павле је као дечак пошао у војну
школу 1952. године да буде пешадијски водник и након две
године школовања, по завршетку подофицирске школе, одлази у Билећу, где је после веома ригорозне војне обуке постао
школован подофицир – водник ЈНА. Ваља рећи да је то била
прва класа, која је бројала 417 дечака из васколике ФНРЈ, а
питомац Павле Катнић био је у првих пет питомаца с највишим оценама. Службовао је у Зрењанину, Београду и најдуже у нашем Панчеву, у којем се оженио др Ружом Вујко и
добио сина Зорана, који је данас угледни лекар офталмолог у
Панчеву. Добио је и унуке Наталију и Луку.
Павле је био веома вољен и омиљен човек у Панчеву,
највише због своје доброте и племенитости, јер је био
лишен крутих војничких правила која су мана људи који
се баве културом у војсци. Имао је красну узречицу, због
које сам га посебно ценио; говорио је: „Култура је једно
велико чудо!” И био је у праву. Доводио је у наш Дом војске све оно најбоље што је било у култури, а што је она
велика и дивна држава имала, организовао са својим
помоћником капетаном Миланом Ђукићем такмичење
средњошколаца у граду и још стотину других културних
активности. Више од две деценије били смо Павле и ја
комшије у згради бивше робне куће у Улици ЈНА и годинама се веселили нашим сусретима. Увек сам чуо нешто
ново од њега, никад баналности, никад нешто ружно о
неком. Обојица смо носили велику тугу због губитка оне
лепе и красне државе Југославије за коју су његов отац и
мој ђед крварили у Великом рату 1918. године.
Збогом, врли мој комшија Павле, збогом, драги Пајо.
Ми који смо те знали и познавали носићемо те у нашим
срцима док дишемо.
Нека ти је вечна слава и хвала.
Твој комшија и поштовалац Мирослав Жужић

Због њиховог
„бизниса” тамо је
одавно активна
америчка служба за
борбу против
кријумчарења
наркотика
При пад ни ци Мини стар ства
унутрашњих послова и Безбедносно-информативне агенције
ових дана су у два наврата онемогућили кријумчарење дроге
с територије Косова. Тиме је
још једном потврђено да је тај
део Србије рај за криминалце.
Како смо објавили у прошлом броју, током контроле
саобраћаја у Белој Цркви заустављен је комби у коме је, у
бункеру направљеном у товарном сандуку, пронађено три
кило гра ма и осам сто гра ма
марихуане. Том приликом су
ухапшена четири лица из косовског града Подујева, због основане сумње да су починили
кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога.
Још богатији био је „улов”
полицајаца из Службе за борбу
против организованог криминала и припадника БИА, који
су у заједничкој акцији запленили петнаест килограма марихуане. Та дрога је такође пронађена у једном аутомобилу, а

због њеног кријумчарења ухапшене су три особе из Ваљева.
Полиција је током истраге
претресла више просторија на
подручју Ваљева и Врања које
су користили ухапшени и пронашла новац и оружје. Утврђено је и да су они припадали
организованој криминалној групи, као и то да су, у дужем
периоду, кријумчарили дрогу
с територије Косова у земље
Европске уније.
Поједини домаћи и страни
медији су у више наврата до
сада упозоравали да се дрога с
Косова преноси чак до Америке, због чега на подручју јужне
српске покрајине одавно делују при пад ни ци DEA (Drug
Enforcement Administration),

америчке службе за борбу против кријумчарења дроге.
Њихову активност потврђују акције које су изведене у
исто време током јуна прошле
године на територији Косова и
у Њујорку. Спровели су их агенти DEA и косовске полиције, а
ухапшено је десет лица. Код
њих су заплењени: петнаест
„калашњикова”, једна „зоља”,
један пиштољ, 63.000 евра, два
аутомобила и четири мобилна
телефона.
Под се ћа мо, у Стра те ги ји
Мини стар ства уну тра шњих
послова за наредних неколико
година може се, између осталог, прочитати да је Србија
земља у коју се кријумчари дрога из других држава, али да се

преко ње преносе наркотици
на територију Европске уније,
па чак и даље.
Због приступачне цене марихуане на нашем тржишту влада велика потражња за том
врстом дроге. Као последица
тога она се узгаја како на плантажама, тако и у кућним лабораторијама, због чега расте број
криминалних група и безбедносно интересантних лица.
Важно је напоменути и то да
када полиција и безбедносне
службе пресеку неки ланац кријумчарења дроге с Косова, морају утврдити да ли иза тога стоје само криминалци, или је реч
о томе да се на тај начин обезбеђује новац за финансирање
терористичких активности.

ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ ОБЕЛЕЖИО ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Бити спреман за ванредне ситуације
Они који су задужени за реаговање у ванредним ситуацијама на територији Панчева и
јужног Баната имали су током
прошле године две веће интервенције, које су успешно завршене.
Једна је била у Уљми, због
велике поплаве до које је дошло
после јаке кише, а дру га у
општини Алибунар, након што
је у том месту загађена воде за
пиће – саопштено је 1. марта
на свечаној седници Окружног
штаба за ванредне ситуације у
проширеном саставу. Сазвала
ју је Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског округа и
командант тог штаба, поводом
Међународног дана цивилне
заштите.
Тај датум обележава се од
1990. године да би се указало
на важност постојања добро
обучених и опремљених јединица које су спремне за реаговање, помоћ жртвама и отклањање последица у случају природних непогода, катастрофа
и других ванредних ситуација.

У складу с тим, Сектор за
ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Србије до сада је широм Србије
фор ми рао 172 једи ни це за
заштиту и спасавање, које су
састављене од четири хиљаде
шестсто осамдесет деветоро
људи. Они су обучени за пружање прве помоћи, спасавање
од пожара, из рушевина, на
води и под водом, као и за
збрињавање.
Допри нос томе дао је и
Јужнобанатски округ. Ненад
Калапиш, начелник панчевач-

ког одељења Сектора за ванредне ситуације, рекао је у обраћању новинарима пре почетка
свечане седнице да су до сада
на територији јужног Баната
обучени један вод за заштиту
од пожара и један за пружање
прве помоћи.
– Одзив је био одличан, што
значи да се буде грађанска свест
и друштвена одговорност за
деловање у ванредним ситуацијама. Важно је и то да је
сарадња с локалном самоуправом у Панчеву, јавним комуналним и јавним предузећима

у граду много боља него ранијих година – додао је Калапиш.
Начелница Јужнобанатског
округа Данијела Лончар изјавила је да је сврха јединица
цивилне заштите подршка припадницима професионалних
јединица чији задатак је реаговање у случајевима ванредних ситуација. Она је нагласила да су такви догађаји све
чешћи, а њихове последице су
људске жртве, разарања и оштећења имовине.
Због тога је, према њеним
речима, добро што су наши
државни органи више пута до
сада показали да желе да обученост и опремљеност јединица цивилне заштите буду на
што вишем нивоу.
Она је додала и да је велика
предност Јужнобанатског округа у односу на друге делове
Србије то што у Панчеву постоје три војне јединице које су
увек спремне да помогну грађанима у случају неке ванредне ситуације.
М. Г.

КАКВО ЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО ЛАЖНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Кад хоћеш да напакостиш другом
„Девојка повредила себе, па онда
пријавила младића за силовање”,
„Потрошио паре од продаје аутомобила на коцки, а полицији
рекао да су му их украли”, „Четрнаестогодишњак звао телефон 92
због непостојеће бомбе у школи”,
„Брат и сестра измислили да су
отети”, „Жена слагала да је била
жртва насиља у породици”.
Ови наслови из новина само
су неки од примера лажног
пријављивања, кривичног дела
на које се одлучују особе жељне да извуку неку корист, или
да напакосте другом.
Нашим законима је прописано да је свако дужан да пријави кривично дело за које зна

да се десило, а гони се по службеној дужности. Тим термином у правосуђу се означавају
сва тежа кривична дела и за
њих се прецизира да је њихово
непријављивање кривично дело.
Међу тим, недо пу сти во је и
лажно пријављивање.
У првом ста ву чла на 334
Кривичног законика пише да
онај ко пријави друго лице да
је починило кривично дело
иако то није тачно, или измисли да се оно уопште десило,
може добити затворску казну
у распону од три месеца до
три године.
Ова ко висо ке запре ће не
казне мотивисане су жељом

аутора закона да све оне који
желе да се играју с државом и
да пакосте другом спречи у
томе. Важно је напоменути да
су предвиђене још веће казне
ако особа која лажно пријави
неког подметне трагове почињеног кривичног дела да би на
тај појачала уверљивост своје
„приче”.
Да би пра во суд ни орга ни
осумњичили неког за лажно
пријављивање, неопходно је да
утврде да је онај ко се послужио таквом преваром то учинио намерно, са умишљајем, и
да је то урадио иако је знао да
онај кога је пријавио није ништа
учинио.

Утврђивање тога може да
потраје, а лице које је лажно
пријављено, иако ништа није
урадило, може да буде изложено непријатностима и проблемима. Међутим, уколико се
на крају открије да је та особа
била жртва лажног пријављивања, има право да од оног ко
га је изложио проблемима тражи накнаду штете због повреде угледа и части.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПАРК ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

ЧУВАРСКА СЛУЖБА ОСТАЈЕ И НАДАЉЕ
Наводњавање
убудуће уз сагласност
Треба хитно
поправити мостове
ЈКП „Зеленило” наставиће да
и у наредном периоду обавља
улогу управитеља Парком природе Поњавица.
Након сумирања прошлогодишњих резултата осмишљен
је и план активности за текућу
годину.
Риболовачке дозволе
Према речима Жење Маринковић, руководиоца за просторно планирање, пројектовање и
уређење јавних и зелених површина у „Зеленилу”, чуварска
служба представља темељ управљања, јер би без ње било веома тешко пратити стање на
терену.
– Показало се да је то заиста
недостајало, нарочито ако се
зна да су појединци Поњавицу
схватали и употребљавали као
ничију површину. Уочљива је
промена ситуације, па нам се
сада, рецимо, обраћају пољопривредници, који су донедавно несметано користили овај
водоток за наводњавање, са захтевима за издавање услова о
томе на који начин ће убудуће
моћи да заливају. Наравно, без
употребе пумпе, јер је сам доток
воде у Поњавицу већ довољно

Наставиће се и с одмуљавањем
умањен – наводи Маринкови- њу риболовачких дозвола за
Парк природе Поњавица. Годићева.
Известан је продужетак рада шња цена овог документа је
чуварске службе, која центра- две хиљаде динара, а може се
ли сва ко днев но доста вља набавити у канцеларији чуварподробне извештаје о раду. Било ске слу жбе у бре сто вач ком
је ту разних спречавања неких Ватрогасном дому или на лицу
недо зво ље них рад њи, као и места код самих запослених.
налажења постављених мрежа. Наставићемо и чишћење ната– Они редовно скрећу пажњу ло же ног муља, попут оног
посетиоцима на правила и, на поред моста у Брестовцу, који
пример, упознају их са одлу- је неко време онемогућавао
ком Министарства за зашти- проток воде. С тим вези, и тај
ту животне средине о издава- мост и онај у Омољици буквал-

но се урушавају, што од зуба
времена, што због проласка
тешке механизације, будући
да је то једина веза са атаром.
Надамо се да ће их надлежни
ускоро санирати – истиче руководилац сектора у градском
предузећу.
Едукација деце
У плану је и даље уклањање
инвазивне вегетације. Лани је
сађена топола, па у том контексту „Зеленило” од Министарства пољопривреде очекује сагласност на добијање некори шће них држав них њива,
како би било настављено пошумљавање.
– Намеравамо да изградимо
понтон за пристан чамаца, а
направићемо још једну осматрачницу, и то овог пута у Омољици, за шта тражимо погодну локацију. У току је израда
десетогодишњег плана управљања риболовним подручјем,
као и Плана подручја посебне
намене, који ће регулисати многе ствари у Парку природе.
Осмислили смо и неколико
активности на тему едукације
младих и превасходно деце,
попут организованог чишћења
Поњавице, а у том погледу сарађиваћемо са омољичком и брестовачком школом – најављује
Жења Маринковић.
Ово последње није нимало
неважно, јер треба на време
код ученика развијати осећај
припадности природи.

ЈКП БНС ДОБИО КАМИОН ОД „ГРЕЈАЊА”

Средство против дивљих депонија
Ново се љан ско кому нал но
предузеће, као уосталом и многа друга по селима, муку мучи
с дивљим депонијама. Добра
вест за ту фирму је то што ће у
тој борби ускоро имати појачање у виду камиона, недавно
приспелог из возног парка ЈКП-а
„Грејање”.
Дејан Гонди, директор ЈКП-а
БНС, не крије да постоји изузетно велика потреба за таквим
транспортним возилом.
– Ова донација је плод добре
комуникације с градским предузећима, током које смо установили да „Грејање” има камион марке ФАП из 2008, а већ
три годи не сто ји у гара жи.
Иако, поред осталог, поседујемо трактор „беларус” с две при-

колице, то нам није од превелике користи приликом уклањања смећа. Добијено возило
има неупоредиво већу носивост – од осам тона, а важно је
и то што је реч о камиону, јер

то налажу европски стандарди
– рекао је Гонди.
Он је додао и то да је проблем
дивљих депонија веома изражен,
па се током године утроши по
два месеца рада за њихово чишће-

ње. Највише их је на ободима
села, а баца се све – од угинулих
животиња до разних отрова, то
јест остатака средстава за заштиту пољопривредних биљака.
– Проблем ће тек нарасти када
будемо морали да у потпуности
затворимо наше сметлиште и
одлажемо смеће на регионалну
депонију у Долову. Притом имамо свега два физичка радника.
Време обављања тог посла скратићемо вишеструко уз помоћ овог
камиона, који ће ускоро бити
функционалан. Тренутно је у току
његова поправка – мотор је сређен, а сада треба да му ставимо
четири нове гуме крампонке, што
је неопходно због учестале вожње
по неравном терену – истиче
први човек ЈКП-а БНС.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Почело
је измуљавање Поњавице код
моста. У току су радови на
уређењу свечане сале; плафони су спуштени, постављена

гоњке” приредиће осмомартовско забавно вече.
Ива но во: Основ на шко ла
„Моша Пијаде” обележиће
свој дан у четвртак, 15. марта, од 17.30, и то пригодном
приредбом, која ће бити одржана у Дому културе.
Јабука: Радници ЈКП-а „Водком”, због најаве раста водостаја, чисте уставе на Тамишу. Изложба дечјих радова с
креативних радионица биће
отворена у четвртак, 8. марта, у Дому културе.

је расвета, офарбани су радијатори и поправљен је ламинат, а преостало је још кречење.
Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” приредило је у недељу,
4. мар та, у Дому кул ту ре,
четврту изложбу ручних радова „У сусрет Осмом марту”.
Концерт за мајке биће одржан у четвртак, 8. марта, од
17 сати, у Дому културе, када
ће наступити дечје групе Дома
културе и удружење ДАК.
Долово: Журка у организацији женског рукометног клуба,
с циљем да се прикупи новац
за набавку опреме, одржана
је у петак, 23. фебруара, у диско те ци Дома кул ту ре. На
истом месту у суботу, 10. марта, удружење „Доловке” уприличиће прославу Дана жена,
уз музику и закуску.
Глогоњ: Удружење повртара
одржало је у уторак, 6. марта, годи шњу скуп шти ну у
Дому кул ту ре, а на истом
месту два дана касније, од 19
сати, Удружење жена „Гло-

Качарево: Изложба о стваралаштву жена отворена је у
уторак, 6. марта, у Дому културе. На истом месту у четвртак, 15. марта, од 18 сати,
Слободан Петровски представиће своју монографију под
називом „Споменица соколског покрета у Панчеву”, а
поред аутора говориће истори чар Срђан Божо вић и
песник Милош Диклић.
Омољица: Будући да је након
последњих киша улегла земља
на неколико места са собом
повукла и бетон на недавно
урађеним прелазима, сви грађани који сматрају да су оштећени могу се јавити комуналном пред у зе ћу. Про дај на
осмомартовска изложба цвећа и ручних радова приређена је у среду и четвртак, 7. и
8. марта, а поводом истог празни ка Месна зајед ни ца је
женама делила цвеће.
Старчево: По налогу Града
овлашћена фирма обавила је
преглед енергетске ефикасности зграда локалних установа.
Маскирани разбојник упао је
у маркет СТС у уторак, 6. марта, и извео оружану пљачку,
испаливши два хица из пиштоља. Изложба слика Марије
Димитрић отворена је у среду, 7. марта, у галерији „Боем”.

И У КАЧАРЕВУ ПОВОДОМ ОСМОГ МАРТА

Жене женама

ОРУЖАНА ПЉАЧКА У СТАРЧЕВАЧКОМ МАРКЕТУ

„Фантом” испалио два хица у продавници
Маскирани разбојник наоружан
пиштољем у уторак, 6. марта, у
вечерњим часовима упао је у
трговинску радњу СТС на Панчевачком путу б. б. у Старчеву,
опалио два хица, испрепадао
радницу и покупио пазар из касе.
Према речима власнице Гордане Секулић (37), непознато

лице с фантомком на глави улетело је те вечери, у 19.20, у поменуту продавницу, у којој је у том
моменту била само радница
Горица Јанићијевић (38). Лопов
је узвикнуо: „Вади паре, пуцаћу”, што је и урадио у следећем
моменту. Метак је, на срећу,
завршио у полици с брашном и

сирћетом, недалеко од престрављене жене, која није пружала
отпор, нити је одбијала да уради оно што се од ње тражило.
Ипак, преступник је, с пленом,
при напуштању локала испалио
још један хитац увис.
Власница каже да је полиција стигла у року од пет минута,

направила увиђај и обећала да
ће појачати патроле у том крају.
Иначе, ова радња је већ у
два наврата била мета – пре
три године у њу је упао разбојник с ножем, а 2008. такође
лице с фантомком и пиштољем, када је радила управо
Секулићева.

ИЗЛОЖБА У НОВОМ СЕЛУ „У СУСРЕТ ОСМОМ МАРТУ”

Деца везла гоблене
Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” при ре ди ло је
четвр ту изло жбу руч них
радова „У сусрет Осмом марту” у недељу, 4. марта, у Дому
кул ту ре. Реч је о про дук ти ма ради о ни ца које је, почев
од окто бра, наве де на орга ни за ци ја при ре ђи ва ла у
Основној школи „Жарко Зрења нин”, а у њима су уче ство ва ле уче ни це четвр тог раз ре да.
Координаторка пројекта под
називом „Деца и вез у руралној средини” Снежана Баба,
каже да су велику подршку
за реализацију ових активности, поред Града Панчева, пру-

жиле и учитељице из поменуте установе.
– Намера нам је била да деца
заволе ручни вез, што је један
од разлога због чега смо одустале од такмичења, како их
не бисмо дестимулисали. Сва-

ког петка у последњих неколико месеци покушавале смо
да им дочарамо то што је некад
било нормално да свака жена
зна, а у данашње време, када
су неке друге ствари неупореди во инте ре сант ни је, мно ге

девојчице нису умеле ни да
увуку конац у иглу, док је тек
једна рекла да је видела своју
баку како штрика – наводи Снежана Баба.
Петнаестак ученица је од
материјала који је обезбедило
удружење жена махом извезло
мале гобле не. Неке од њих
изложиле су више, а неке мање
радова, и то углавном с мотивима срца, актуелних модних
детаља или других модерних
тема. И саме „Новосељанке” су
при ре ди ле гобле не, као и
пешкире. Изложба је била отворена и сутрадан, када су је посетили малишани предшколског
узраста.

Поводом предстојећег празника припадница нежнијег пола,
качаревачки Дом културе је у
сарадњи са Удружењем жена
„Етно-кутак” организовао изложбу слика њихове чланице
Емине Радевски, под називом
„Жене женама”. На њеним
платнима заступљени су углавном мотиви из свакодневног
живота, а ужа специјалност
јој је осликавање зидова, попут
оних на Одељењу дечје болнице у Панчеву.
Поменута културна установа, према речима директорке Невене Спремо, посвећује целу недељу женском стваралаштву и афирмацији неафирмисаних уметница, па су
тим поводом гошће на свечаном отварању овог догађајa

биле чланице Удружења жена
„Црепајке”, које су се публице пред ста ви ле аутор ским
радовима. Душица Стојановић и Драгица Стојак читале
су песме, а Верица Текијашки под се ти ла je на свој
ликовни опус.
Гост изложбе, која ће бити
отворена до петка, био је и
мештанин Рајко Вјештица,
који је представио своје цртеже гра фит ном олов ком
инспирисане родним селом
Хашани.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Петак, 9. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање издавачке делатности КЦ Нови Сад.
Среда, 14. март, 17 сати, дворана Културног центра: „Микини дани”.
Четвртак, 15. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање путописа „Бразил није за почетнике”
Предрага Драгосавца.

Представе
Четвртак, 8. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Ромео и Јулија” Вилијема Шекспира у извођењу
позоришта „Лектира”.
Субота, 10. март, 12 сати, Културни центар: представа за
децу „Три прасета”.
Понедељак, 12. март, 19 сати, дворана Културног центра
Панчева: позоришна представа „Урнебесна трагедија” Душана Ковачевића.

Изложбе
Уторак, 13. март, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика „Омаж Оиви Тоики – Интерпретација живота кроз колорит светлости” Иване Ивановић.

Музика
Четвртак, 8. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт ученика соло певања поводом Дана жена.
Петак, 9. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
хуманитарни концерт за лечење Милоша Станисављевића.
Учествују „Земља грува” и „Лира Вега”.
Субота, 10. март, 12 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: такмичење младих талената „Мита Топаловић” за камерне оркестре.
Субота, 10. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
„RHCP Tribute” и „Arctic Monkeys Tribute”.
Понедељак, 12. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт ученика гитаре, тамбуре и мандолине проф. Михајла Јовића.
Среда, 14. март, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час свих ученика школе.

избор

МОЈ
МОЈ
Битка за Севастопољ
Ирина Богдановић,
професионални плесач
КЊИГА „На Дрини ћуприја” Иве Андрића освојила
ме је још када сам је читала као лектиру. У њој су
описани наши корени,
карактер, традиција, поштовање, инат, срдачност,
корумпираност, љубав, храброст... Све то је Иво Андрић
јако лепо описао кроз фантастичан склоп разних историјских чињеница и судбина. Емоције које ово дело
преноси на читаоце су јединствене. И баш зато, баш у овом
тренутку, када је општи хаос
и када влада апатија међу
људима, мене читање враћа у
колосек. Тешка времена су
била и онда, као што су сада,
па су и емоције и ситуације
кроз које ликови пролазе толико реалне да се свако може
пронаћи у овом делу.
ФИЛМ „Битка за Севастопољ” није толико познат као
„Битка за Стаљинград”, али
је изузетан, с јаком продукцијом и фантастичним глумци ма. Ради се о позна тој
руској снајперисткињи Људмили Павличенко, која је
совјетска хероина. Ово је драма која описује њен пут од
девојачких дана до завршетка рата и касније. Пут једне
жене у великом рату. Када
је откривен њен таленат за
пуцање, она одлази на војну
обуку. Током рата је убила
309 фашиста, због чега је
добила бројна признања и
постала симбол борбе над
фашизмом. Поред сјајних
ратних сцена, филм се бави
психолошким стањем жена
ратника. У филму се рађају
и љубави, које су прекинуте
погибијом, али емоције и
везаност за те људе никада

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

ЗАПИСИ У ВРЕМЕНУ – ФОТОГРАФИЈЕ ДР РАДИВОЈА СИМОНОВИЋА

КУЛТУРНА РАЗНОЛИКОСТ КРОЗ ОБЈЕКТИВ
Мотиви забележени у
Бачкој, Барањи,
Славонији, Срему
и Банату
Изложба отворена до
26. марта
Народни музеј Панчево угостио
је у понедељак, 5. марта, изложбу Музеја Војводине „Записи у
времену – Фотографије др Радивоја Симоновића”, чији је аутор
Богдан Шекарић, виши кустос –
етнолог.
Збирка фотографија др Радивоја Симоновића импресивна је
и по свом обиму и разноврсности. На његовим радовима преовлађују етнографски, антрополошки и географски мотиви, што
сведочи о природној и културној разноликости ширег јужнословенског простора. У Етнолошком одељењу Музеја Војводине чува се више од 1.400 стаклених негатив-плоча, од којих је
за потребе ове изложбе направљен ужи избор мотива забележених у Бачкој, Барањи, Славонији, Срему и Банату. Обраду и
припрему фотографске грађе урадио је академски сликар и фотограф Бранислав Марковић, који
је уједно и аутор идејног и ликовног решења изложбе.

– Хтели смо да представимо
два аспекта његовог рада. Први
је његово интересовање за етнографију, а други значај његовог фотографског рада. У Музеју Војводине се чува око 1.400
стаклених негатив-плоча и око
хиљаду фотографија, што представља једну од највећих документарних база података које
су створене у првим деценијама
двадесетог века. Фотографије
су настале из тежње да се одговори на нека научна питања, а

сва ка сери ја је наста ла као
потреба да се одређене ствари
посебно илуструју – рекао је
Богдан Шекарић.
За потребе реализације изложбе коришћена је архивска грађа сакупљена у Рукописном одељењу Матице српске, Галерији
Матице српске, Музеју града
Новог Сада и Покрајинском заводу за заштиту природе. Извршена су и додатна истраживања на
различитим локацијама. Истраживања је документовао фото-

граф Илија Рамић и његове фотографије изложене су упоредо са
Симоновићевим ради праћења
промена насталих у материјалној и духовној култури после
више од једног века. Своје место
на изложби нашла је и етнографска грађа коју је током 1995.
године у неколико крашованских насеља сакупила др Мирјана Малуцков.
О активностима Музеја Војводине овом приликом говорио
је и директор др Драго Његован.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА АНЕ ЦВЕЈИЋ

Нови светски поредак
Изложба цртежа „Нови светски поредак” Ане Цвејић отворена је у понедељак, 5. марта,
у фоајеу Културног центра Панчева.
Представљено је око двадесет радова који су настали комбинованом техником, при чему
су коришћене пресоване уљане боје, акрилик, оловке, суви
и масни пастел. Неки радови
су и из серије која је носила
назив „Маска”.
Цртежи су део новог пројекта, под називом „Нови светски
поредак”, за који уметница каже
да указује на то да људи данас
нису срећни, па се ни на радовима не виде срећна лица, већ
они изражавају емотивна стања

бунта у односу на садашње време, које није нимало лако.
– То су људи које ја видим
на телевизији или на улицама,
они које запажам око себе, а

који по мом мишљењу носе
неке маске, кријући се и од
себе самих. Они не желе да се
виде њихове емоције и патња
– рекла је ауторка изложбе.

Ана Цвејић је 2012. године
завршила мастер-студије на
Факултету ликовних уметности
у Београду, на одсеку за сликарство. Године 2013. постаје члан
УЛУС-а и тренутно има статус
самосталног уметника. Студент
је информационих технологија
на Високој школи за информационе технологије „Комтрејд”.
Током своје уметничке каријере више пута је излагала самостално у земљи и иностранству, а ово је њена осамнаеста
самостална изложба. Представила се на преко сто педесет
групних изложби у земљи иностранству и била учесница много број них рези ден ци јал них
програма и колонија.

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У „АПОЛУ”
нису нестале. Највећа љубав
резул ти ра ла је рође њем
њеног сина. Изузетан филм,
који је посвећен женама у
великом рату, испричан кроз
живот једне хероине.
МУЗИКА: Тешко је направити избор с обзиром на то
да сам професионални плесач, али из тог разлога ћу
ода бра ти тра ди ци о нал ну
музику. Наша традиционална музика у изворном облику је непопуларна у суштини, али захваљујући групама музичара који су направили нпр. џез варијанте, она
је дошла и до шире публике. Мој избор у том смислу
су „Моје црне очи” Бранисла ва Трку ље. Одли чан
склоп инструмената, његовог гласа, али и аранжмана.
Затим, Биљана Крстић с групом „Бистрик” направила је
добре обраде, од којих бих
издвојила „Ерген дедо”, која
је врло динамична и енергич на песма и у самом
изворном облику. Могла бих
да издвојим и „Где си било,
јаре моје?”, која је тако лепо
обрађена и отпевана да често
уз њу успављујем своју децу.
Наша традиционална музика је пребогата емоцијама и
порукама, то је оно наше,
оно што смо ми.

Сањиви поп састава „Битипатиби”
Концертом који је одржан у
петак, 2. марта, у дворани „Аполо” Дома омладине, београдски поп бенд „Битипатиби” је
Панчевцима представио свој
нови албум, под нази вом
„Лешници дивљи 2”.
На репертоару су биле све
песме тог састава, који је сада
први пут свирао у нашем граду.
– Панчевачка публика већ
годинама долази у Београд на
наше свирке, па нам је веома
драго што коначно наступамо
у дво ра ни „Апо ло”. Сала је
одлична за наш звук, као и
бина и расвета – рекла је Уна
Гашић.
Нови албум, „Лешници дивљи
2”, објављен је у мају 2017. године, а како наводе чланови бен-

да, песме за трећи албум су већ
спремне.
– За три нумере су већ снимљени и спотови. Решили смо
да напра ви мо и мало брже
ствари, јер смо схватили да
енер гич ни је песме нека ко

доприносе бољој атмосфери
на концертима – каже музичарка.
Бенд наступа широм региона, до сада је имао концерте у
Љубља ни, Ско пљу, Загре бу,
Сплиту, Мостару, Шибенику,

Ријеци, на Пагу, Корчули и Хвару, а у плану је и концерт у
Сарајеву, крајем марта. Поред
нових наступа, планирају и
велики концерт, који ће вероватно бити одржан у Центру
„Сава”.
Састав „Битипатиби” је досад
насту пао на фести ва ли ма:
„Егзит”, „Шакан” у месту Брела, „Мик сер” у Бео гра ду,
„Ambush” у Суботици, „Прво
па жен ско” у Ско пљу и на
Фестивалу уличних свирача у
Новом Саду.
Тренутну поставу чине Уна
Гашић (вокал), Тодор Живковић (гитара), Срђан Попов (бас-гитара), Ернест Џанановић
(бубњеви) и Душан Петровић
(саксофон).

КУЛТУРА НА ДАР

Отворен конкурс за фотографију или филм
Друштво за академски развој
већ пола деценије учествује у
одбрани културе и пети пут
покреће најпопуларнију кампању за промоцију и очување
културне баштине у Србији.
„Култура на ДАР” ће ове године трајати од 1. марта до 1.
маја.
Пози ва ју се сви гра ђа ни
Србије да начине фотографију

или сниме филм у трајању до
три минута о свом омиљеном
културном добру у месту у коме
живе. Као и протеклих сезона,
није битно годиште, ни пол,
као ни број аутора или ауторки који учествују у стварању
радова, већ је најбитније да
фотографије и филмови буду
осмишљени тако да представе
места, људе или догађаје на

најбољи могући начин. Више
о пропозицијама можете прона ћи на сле де ћем лин ку:
kulturanadar.dar.org.rs/propozicije-konkursa/.
Ове године кампања ће први
пут имати почасног госта, и то
Амбасаду Краљевине Норвешке. Заједничким снагама трудиће се да очувају културно
богатство Србије, да представе

баштину Норвешке и да укажу на то колико је заправо
важна културна сарадња двеју
држава и културна дипломатија уопште.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 9. март 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 6, 1,6 ТДИ, 2011. годиште, први власник,
76.000 км, сребрни, 8.700
евра. 063/816-03-03. (СМС)
ПРОДАЈЕ СЕ мерцедес
вито 2000. годиште, регистрован, добро стање.
064/886-50-02. (СМС)
ДАЕВУ ланос SX, 77.8 кв,
први власник, 130.000 км,
клима, 2003. годиште, супер стање, 1.250 евра.
Тел. 066/357-870. (4754)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ рено кангу пик-ап, 2004, одличан, за путничко.
063/320-618. (256033)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
јефтинији октавију 1.9
ТДИ, регистрован, власник, 2008. 065/610-4567. (256037)
ПАСАТ Б 5,5, ТДИ, 2002,
регистрован до јула 2018.
063/738-22-72. (256042)
НУБИРА, 2000. годиште,
прва боја, фабричко стање, клима, 970. 065/80911-83. (256116)
ПРОДАЈЕМ тојоту королу
2005, сеат, алтеа на метан, одлични.
060/304-54-50. (256178)
ПУНТО 1.2, 2001. годиште, 1.150 евра. 064/24067-56. (256167)
КОРСА Б, 1997, 5 В, 1.4,
900 евра.064/240-67-56.
(256167)
ТОЈОТА аиго, 1.0, 2006.
годиште, петора врата.
Тел. 060/317-48-78. (256)
СЕАТ ибица, 2005. бензин, петора врата. Тел.
060/317-48-78. (256179)
ФОРД , 2007. годиште,
1.3, бензин, 1.550 евра.
Тел. 060/317-48-78.
(256179)
МЕРЦЕДЕС А 170 ЦДИ,
2002, године истекла регистрација 1.300 еврам,
замена за јефтинији.
062/856-64-94. (256154)
ПРОДАЈЕМ фијат стило,
1.9 дизел, петора врата,
2003. године. 063/269987. (256222)
ПРОДАЈЕМ опел корса,
1.4, 64.000, бензин,
29010, први власник, зедер. 063/354-221.
(256224)
ФИЈАТ пунто С, 2002. годиште, петора врата, очуван, 1.700 евра. 069/25242-56. (256306)

ПРОДАЈЕМ пежо 406 дизел, 2.0 ХДИ, 2001. годиште, 1.500 евра. Тел.
060/582-23-31. (256328)
ПРОДАЈЕМ репариран
торзију за рено кангу.
064/341-79-73. (2563)
СТИЛО 1.9 дизел, 2003,
троје врата, у првој боји,
власник. 064/587-50-24.
(256342)
ЈУГО 45, 1990. годиште,
регистрован, исправан.
064/587-50-24. (256342)
ШКОДА фабија 1.4 МПИ,
2002, караван, фул опрема, у првој боји, није
увоз. 064/587-50-24.
(256342)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
децембар, петора врата,
сва опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(256342)
КОРСА, 1.2, 2003, петора
врата, клима, у првој боји, није увоз, 138.000 км.
064/587-50-24. (256342)
ФОРД ескорт 1.6 бензин,
плин, повољно. 064/14924-70. (256373)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте возила, небитно стање, до
3.000 евра. 065/809-11-83
(256116)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању. Од 90 до
1.000 евра. 064/230-5221, 063/892-08-25
(256120)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање и изглед није битно,
од 70 доп 1.300 евра.
062/193-36-05. (256273)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(256274)
КУПУЈЕМ томос АПН, аутоматик, Т-15, Т-14 електроник, исправне-неисправне. 064/171-22-13.
(256372)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ берач змај
222, дворедни, бункераш.
064/271-40-87.
(255561)
ПРИКОЛИЦА кикинда 2.5
тоне, очувана, 900 евра.
Тел. 063/723-19-40.
(255854)

ОГЛАСИ

КУЛТИВАТОР ИМТ 506,
250 евра. 063/318-584.
(256018)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕ се гаража, Котеж
2. 064/886-50-02 (СМС)
ПРОДАЈЕМ гаражу код
Клуба пензионера, Улица
др Касапиновића. Тел.
063/764-49-23, 013/348286. (2562119
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на углу
код Пиваре. 063/354-221.
(256224)
У КОНСТРУКТОРОВОЈ гаражи, Котеж 2, издајем
гараже на првом нивоу.
063/122-55-22. (256237)
ПРОДАЕМ зидану гаражу
(вода, струја), код Максија, Котеж 1. 063/372-124.
(256237)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
ТВ половни: 37,5 4, 66,
72. 348-975, 066/348-975.
(256171)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери и половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/70376-07. (256269)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских... „Плус”,
Д. Туцовића 28. 353-463.
(256284)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ повољно очувану крека весо пећ и мању краљицу пећи. Тел.
064/282-42-38. (4754)
ПРОДАЈЕМ огревно дрво
буква, преостало.
063/868-02-06.
(255607)
ТВРДО огревно дрво,
превоз бесплатан, мерење
код вас кући. 064/356-0393. (253754)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, исечена и исцепана. 061/626-15-00.
(255929)
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ОГРЕВНО дрво, буква,
багрем, цер, бесплатна
достава. 060/190-90-90.
(255929)
ПРОДАЈЕМ полован намештај (два ормана, витрина, комода, браон боје) у савршеном стању.
Повољно. 060/660-28-49
Срђан. (256079)
КРЕВЕТ, болнички, на
точкићима, врло практичан, само 200 евра.
063/894-84-23 (256096)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70–
350 м2) најекономичније
грејање, гаранција, акција. 062/118-26-81
(256100)
ШПОРЕТ, фрижидер, сто,
столице, столићи, грејалице, радијатор, витрина,
цептер. 062/361-676.
(256021)
ПРОДАЈЕМ преостали
огрев, бибер цреп, краве.
063/711-77-54. (256022)
ПРОДАЈЕМ телефон HTC
820, 6 инча екран.
064/007-88-01. (256067)
БУКВА, храст, багрем, багремове сеченице. „Топлина ММА”. 063/364310. (256030)
ПРОДАЈЕМ балирани
овас и детелину. Тел.
064/493-85-69. (256034)
КУПОПРОДАЈА половног
намештаја, кухиња, гарнитура, столова, ТА пећи.
062/150-68-54. (256052)
ПРОДАЈЕМ нов кауч симпо, повољно, компјутерски сто. 314-978.
(256073)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, шпорет ТВ.
Златко. 061/144-82-80.
(256223)
ФОТО-АПАРАТ љубитељ
кијев, усисивач за пепео,
бритва ловачка. 064/35469-76. (256162)
ПОВОЉНО продајем:
пента томос 4.8, пецарошки прибор, уградни
шпорет АЕГ, ТВ самсунг,
музички стуб шнајдер.
069/504-55-93. (256176)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
4147, нов, горење.
013/251-84-62, 064/97724-97. (256197)
ПРОДАЈЕМ казан за топљење масти и роштиљ.
063/716-67-31, 064/40965-89. (256151)
КОМБИНОВАНА машина
за обраду дрвета, цена
750 евра. 063/844-81-97.
(256157)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе, кухиња, 10.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (256202)
ЕЛЕКТРИЧНЕ шпорете,
решое грејаче, ТВ, лустере, дурбин, епих, касетофон, бицикл. 064/635-7742. (256202)
ТРОСЕД, двосед, заједно,
брачни кревет, регал масивно дрво, очувано.
060/435-87-50. (256255)
ПРОДАЈА антиквитетног
намештаја, очуван у
функцији. Звати између
11 и 15 ати. 062/872-4087.
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
18.000 динара или 150
евра. Тел. 354-852,
064/123-17-88. (2562729
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по
жељи. „Стара Утва”,
060/600-14-52. (256283)
ПРОДАЈА новог намештаја, столице од 2.000, столови од 4.500. „Стара
Утва”, 060/600-14-52.
(256283)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
може ваша неисправна уз
доплату, фрижидер.
064/129-73-60. (256285)
ВЕШ-МАШИНЕ, мини
шпорет, фрижидери, микроталасна, угаона гарнитура, двосед, тросед.
063/861-82-66.
(256294)

ПРОДАЈЕМ продавницу
здраве хране, са робом,
повољно. Звати после 17
сати. 061/235-17-50.
(256317)
ПРОДАЈЕМ прасад, могућност клања и печења
са доставом. 069/131-4454. (256363)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце и
остало покућство.
066/900-79-04.
(256023)
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(256081)
КУПУЈЕМ старе књиге, часописе, разгледнице, фотографије.
063/275-046 – viber.
(256362)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (256378)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине и све врсте
метала. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (256370)
КУПУЈЕМ гвожђе бакар,
месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (256380)
КУПУЈЕМО обојене метале акумулаторе, веш-машине, шпорете, замрзиваче, телевизоре и долазимо. 061/206-26-24.
(256380)
КУПУЈЕМО гвожђе, алуминијум, замрзиваче,
веш-машине, креке весо и
сав остали отпад.
061/322-04-94. (256380)

ПАНЧЕВАЦ

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају, Иваново, 70 м2,15.000 евра.
Тел. 062/829-27-29
(СМС)
КУЋА, 99 м2, на плацу
4,60 ари. Власинска. Повољно, хитно, власник,
23.000 евра.
061/558-69-71 (СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за Панчево,
стан или кућа.
069/158-63-76.
(253682)
ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарцу са 9
ари плаца. 064/040-8272.
ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
Кудељарац. 064/861-4868. (255918)
ПРОДАЈЕМ 75 ари земље
на Аеродрому, северна
зона. 065/283-53-01.
(255920)

14

Петак, 9. март 2018.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ без посредника, Панчево, НовосељанПОНУДА
ски пут, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70. 256230)
ТЕСЛА, планска кућа, ЕГ,
БАШТА, воћњак, кућа, га2
ража, 20 ари, Пелистерска ЈАБУЧКИ пут, грађевински 200 м , две гараже, 15,5
плац,
4
ара,
17
х
24
м.
ари, власник.
18-е. 064/866-22-98.
069/213-97-37. (256082)
064/044-20-07.
(255751)
ХЕК
ТАР
гра
ђе
вин
ског
зе
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу
ПРОДАЈЕ се кућа у Иваноском Новом Селу,
ву. 062/415-359. (255753) мљишта, северна зона, ас- у Банат
фалт, струја, само 15.000. 100 м2, 16 ари. 062/398ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла,
063/894-84-23. (256096)
458. (256627)
170 м2, две стамбене једиБЛИЗУ центра кућа
нице, укњижена. 063/74357.000, стара Миса на 5
03-71. (255734)
КНИЋАНИНОВА 33, кућа
са улице, погодна за лока- ари, 26.000; Кудељарац
ле, 90 м2, дворишни стан, на 5,5 ари, 34.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (256264)
(256139)
ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2,
новоградња, строги центар Панчева, Живојина
ТЕСЛА, плац 7.3 ара, цена Мишића бр. 6. 023/857договор. (238), „Тесла не- 069, 064/575-57-04.
кретнине”, 064/668-89-15. (256271)
(256139)
ПРОДАЈЕМ кућу на СтаТЕСЛА, стара кућа, плац 4 рој Миси, 100 м2, 4 ара.
ара, 65.000. (238), „Тесла
063/199-24-16, 013/316некретнине”, 064/668-89614. (256276)
15. (256139)
БАВАНИШТАНСКИ до пута, новија двособан, 13,5
ари, 22.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(256278)
ВИШЕ добрих и повољних
кућа у околним селима.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (256278)
ЛЕПИ грађевински плаце2
ви на Кудељарцу и Миси.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу ТЕСЛА, кућа, 110 м , 4
ара, 53.000. (238), „Тесла
(398), „Кров”, 060/683на Златибору за Панчево,
некретнине”, 064/668-8910-64. (256296)
стан или кућа. 069/15815. (256139)
63-76. (255990)
ПРЕЛЕПА кућа од 87.000
2
,
плац
ТЕ
СЛА,
ку
ћа
60
м
2
до 160.000. (398), „Кров”,
СТАРЧЕВО, кућа 150 м ,
1.84, 38.000, договор.
060/683-10-64. (256296)
приземље + поткровље,
(238), „Тесла некретнине”,
легализована, улаз одвоПРОДАЈЕМ 81,25 ари
јен, помоћни објекти, усе- 064/668-89-15. (256139)
градског грађевинског зељива одмах. 064/276-09ТЕСЛА, кућа са локалом,
мљишта у северној инду58, 063/828-61-46.
160, 2.9 ара, 80.000. (238), стријској зони (парцеле
(256008)
„Тесла некретнине”,
9638/2 и 9638/3) на ма064/668-89-15. (256139)
лом Наделу (Надина криПРОДАЈЕМ плац на Бава- вина). 063/258-986)
ништанском путу, 28 ари.
СТАРА МИСА, плац 4,3
Тел. 063/217-102.
ара, са старом кућом,
(256149)
18.000. (320), „Премиер”,
КУЋА, Омољица, 65 м2, 6.5 352-489, 063/800-44-30.
ари, легализована, помоћ- (255923)
ни објекти. 064/961-00-70.
(256156)
ПРОДАЈЕМ кућу са локалом, може и по етажама,
СТРЕЛИШТЕ, ова укровљена четворособна кућа, као станови, од 113 м2, на
одличан пројекат, уграђе- новој Миси, укњижена, папири чисти, без посреднина сва спољна столарија,
ка. 064/163-04-59.
власник, 1/1, прикључена
струја, вода, канализација. (256186)
Наставак радова по сопНОВА МИСА, кућа три
ОМОЉИЦА, плац 11.5
ственом избору. 063/637одвојена стана, гараже.
ари, струја, вода, гаража,
673. (256020)
(188), „UnaDalli”, 064/255- започет приземни објекат.
87-50. (256190)
ИЗДАЈЕМ башту, НовосеВласник. 064/260-05-34.
љански пут. 065/515-99(256357)
МАРГИТА, пет ари плац,
22. (256059)
старија кућа 100 м2, стру- ТЕСЛА, кућа 55 м2, 1.84
ја, вода, канализација,
ПРОДАЈЕМ кућу, Топчиара, 38.000 евра. (242),
плин, власник. Хитно, подерска, власник, 270 м2,
„Кварт”, 060/071-79-67,
вољно. 063/720-55-66.
65.000 евра. 063/852-43346-392. (256358)
(256197)
19. (256041)
ТРИ куће, 60 м2 + 100 м2
ПРОДАЈЕМ две куће на
БАЊА ВРУЈЦИ, прода+ 50 м2. Засебан улаз за
једном плацу са воћњајем/мењам део куће, 104
сваку, на плацу 7 ари,
ком, легализовано.
м2. 064/438-12-35.
Миса, Козарачка 10,
013/232-21-30,
(255458)
49.000 евра. Тел.
063/162-50-00.
063/804-07-85. (256377)
НА ПРОДАЈУ кућа на ста- (256203)
рој Миси, два спрата, гаКУЋА, 100 м2, 1/1, 3 ара
ПРОДАЈЕМ два ланца зеража. 013/361-601,
плаца, усељива, Миса, Комље у Качареву. Тел. 601- зарачка, 27.000 евра.
065/361-60-11.
281. (256181)
(256054)
063/804-07-85. (256377)
МОНТАЖНА кућа, нова,
усељива, 1/1, 3 ара плаца,
19.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (2563779
СТАРЧЕВО, одлична, 5,25
ари, ЕГ, 33.000; Брестовац, нова, прелепа – усељива, 16.500. (67),
063/744-28-66. (256381)
ДЕО куће до улице, само
10.500; Миса, ПР + спрат,
само 33.000, укњижен.
(67), 063/744-28-66.
(256381)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа нова, само 29.500; подно
2
БАВАНИШТАНСКИ пут,
ТОПОЛА, 50 м , 4 ара
грејање, изолација 15 цм,
нова кућа 80 м2, 5 ари,
плаца, 8.000 евра. (300),
90 м2 + ПК. (67),
„Ћурчић”, 063/803-10-52. усељива, 27.000. (679),
063/744-28-66.
„Трем 01”, 013/332-031,
(256072)
(256381)
063/836-23-83. (256174)
ПРОДАЈЕМ грађевински
ЛЕГАЛИЗОВАНА спратна
плац, 8 ари, Козарачки
СТАНОВИ
кућа 150 м2 + зидани попросек, 060/601-60-23.
ПОНУДА
моћни објекти. Кудеља(256076)
рац. 060/040-96-51, СнеБАВАНИШТАНСКИ пут,
жана. (256229)
100 м2, 10 ари, укњижена,
ПОВОЉНО, без посредПРОДАЈЕМ кућу без понова, 31.000. (677), „Ниника продајем трособан
средника, Долово, 16 ари, стан, 73 м2, на Тесли.
шић”, 362-027,
2
150 м . 063/153-37-70.
064/175-63-14
064/206-55-74.
(256230)
(СМС)
(256107)
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КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

НА ПРОДАЈУ стан 105
квадрата, четворособни и
гаража 27 квадрата, за
два аутомобила, Маргита.
061/637-72-06 (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА, нов,
троипособан, III спрат, 75
м2, 66.000 евра, поглед на
Тамиш, власник 063/338332 (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II спрат, 38 м2.
32.300 евра, поглед на Тамиш, власник. 063/338332. (СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)
У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 м2. 062/361-676.
(255413)

МИСА, 34 м2, 15.000; 70
м2, 24.000, ПР. 063/377835. (255462)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Стрелиште, ТА,
II, 44 м2, 18.500 евра.
063/334-751, 069/304-7885. (255151)

СТАН, новоградња, 38 м2,
II спрат, нова Миса, близу
школе, амбуланте.
060/031-08-09, 063/71141-89. (255984)
ПРОДАЈЕМ лукс стан, 79
м2, Котеж 2, спрат II,
59.000. Власник, 064/61391-92. (255921)
МЕЊАМ стан, 40 м2, I
спрат, уређен, Борча –
Ковилово, за Панчево.
063/470-817. (255968)
ДВИПОСОБАН, 61 м2, нова градња, у смарт згради
Стрелиште, власник.
060/365-16-79. (255993)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2, једнособан, 20.000; двособан, 26.000. (324), „Медиа”, 315-703, 0674/22399-20. (256019)

ПАНЧЕВАЦ

МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, са двориштем,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 0674/223-99-20.
(256019)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева. 060/505-54-25.
(256027)
ХИТНО продајем стан,
центар, договор. 064/15999-45, 064/442-54-31.
(256074)
КОТЕЖ 2, трособан, 64
м2, IV, ЦГ, 35.500, договор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (256072)
СТРОГИ центар, једнособан, 36 м2, VII + 12 галерија, 23.000. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(256072)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34 м2, III, 22.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(256072)
ТЕСЛА, двособан, 58 км,
VI, две терасе, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (256072)
ЈЕДНОСОБАН, Нов, 30 м2,
18.000, договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(256075)
ДВОСОБАН, нов, 55 м2,
33.000, договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(256075)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
IX од X, два лифта,
31.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/027-55-74.
(256101)
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256101)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256101)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
62 м2, трећи спрат, сређен, усељив, 41.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(256101)
ЦЕНТАР, двособан, 45 м2,
ТА, IV од V, усељив,
27.000. (677),„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(256101)

ТИП СТАНКО, двособан,
48 м2, ТА, други спрат,
реновиран, 25.000.
(677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (256101)

ДВОСОБАН стан 40 м2,
сређен, ПВЦ столарија,
без грејања, Зеленгора.
Тел. 063/286-642.
(256180)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
14 м2, II , нова градња,
гас, власник, усељив одмах. 063/449-798.
(256099)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, укњижен, 16.500. 061/147-8223. (256104)

НОВОГРАДЊА, центар,
90 м2, цена 53.500. Тел.
060/317-48-78.
(256179)
СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, ЦГ, IV спрат,
интернет, кабловска. Тел.
344-254.
(2561669)

ТЕСЛА, једнособан, II, 33
м2, тераса, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, V, 24.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (256139)
МИСА, трособан, 71 м2,
две терасе, два мокра
чвора, ВПР, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (256139)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, II, 28.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (256139)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева. Тел.
063/217-102.
(256149)

СОДАРА, двоипособан,
67, ЦГ, VI, екстра сређен,
41.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256174)
СОДАРА, 37 м2, једнособан, ЦГ, VII два лифта,
ПВЦ, сређен, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256174)
СОДАРА, 64 м2, двособан,
два мокра чвора, ЦГ,
ВПР, 36.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(256174)
ВРЛО повољно, Содара,
Дринска 15, 83 м2, III
спрат, 40.500 евра, са гаражом, без посредника.
063/218-831.
(256200)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 31.000;
двособан, ЦГ, I, 33.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (256185)
ТЕСЛА, 1.0, ТА, 22.000;
двособан, ТА, 27.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (256185)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ,
29.000; двособан, ЦГ,
32.000. (338), „Јанковић”,
348-025.
(256185)
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ЦЕНТАР, трособан, II, ЦГ,
84 м2, договор; Турска
глава, сређен двоипособан, ЦГ. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)
СОДАРА, трособан, III,
ЦГ, два лифта, гаража,
41.000; Тесла, сређен, IV,
ЦГ, трособан, 47.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(255879)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, IV, ЦГ, лифт. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (256190)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 м2, V, ЦГ, 28.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256190)
ТЕСЛА, једноипособан, 37
м2, II, ТА, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (256190)
ТЕСЛА, Нови Свет, новоградња, четворособан,
100 м2, II, ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(256190)

НОВА МИСА, Тргопродуктова зграда, трособан,
82 м2, II, грејање на пелет. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256190)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
нови део 28 м2, ЦГ, 20.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 м2,
ТА, новоградња, 16.500
евра, други спрат.(470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)
ТРОСОБАН, Тесла, ТА,
надградња, 26.000 евра,
укњижен, усељив. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)
ВЕЛИКИ једнособан, 45
м2, ЦГ, Стрелиште. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)

СТРОГИ центар, гарсоњера, 19 м2, укњижено,
60.000 евра, за реновирање. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
м2 + 6 м2, тераса, повољно. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.

МЕЊАМ стан на Тесли,
57 м2, IV спрат, Та, без
лифта за одговaрајући, I
спрат, централно грејање,
на Тесли, Котежу, центру,
уз доплату.
069/869-63-11.
(256245)
НА ПРОДАЈУ стан на Тесли, 50 м2, I спрат.
064/817-15-70,
064/523-29-05.
(256242)
НОВА МИСА, троипособан, II, ТА, тераса, одличан, 78 м2 (Тргопродуктове зграде), 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(256253)
КОТЕЖ 1, двособан, комплет сређен, 62 м2, III, ЦГ,
33.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (256253)
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ТЕСЛА, одличан трособан, 68 м2, ЦГ, две терасе,
V, 35.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(256253)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 56 м2, новија градња, ЦГ, гас, IV, лифт, подрум, 43.500, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (256253)
ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 м2, V,
ЦГ. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (256253)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
66 м2, IV, ЦГ, одличан,
двостран, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (256253)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, одмах усељив. 063/827-95-69.
(256252)

ЦЕНТАР, дуплекс 136 м2,
90.000, нов двособан,
42.000 и трособан,
72.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)
НОВА МИСА, једнособан,
13.000; мањи двособан
22.000 и нови 40 м2,
25.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)

КОТЕЖ 2, Моше
Пијаде, мањи
двоипособан, 60 м2, V,
добар, 38.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(2562789)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
62 м2, II, ЦГ, изворно,
37.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (049),
„Мустанг”,, 062/226-901.
(256278)
ТЕСЛА, новији двособан,
56 м2, ЦГ, V, две терасе,
34.000. (049), „Мустанг”,,
062/226-901. (256278)
ТЕСЛА, гарсоњера, I, 25
м2, ЦГ, 19.000. (049),
„Мустанг”, 062/129-9467. (256278)
МИСА, квалитетне укњижене гарсоњере од 13.200
до 17.600. (049), „Мустанг”, 062/129-94-67.
(256278)
КОТЕЖ 2, Булевар, 70 м2,
II, леп двоипособан,
46.000. (049), „Мустанг”,
062/129-94-67. (256278)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, ЦГ, IV, 25.000.
(049), „Мустанг”,
062/129-94-67. (256278)
МАРГИТА, „Кутков” једноипособан, 40 м2, I,
27.000. (049), „Мустанг”,
062/129-94-67. (256278)
ЦЕНТАР, продајем стан
(кућа), адаптирано, 75 м2
+ 12 м2, двориште, ЦГ,
има и два локала +. Тел.
063/716-14-21, од 17 до
19 сати. (256282)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, два лифта, 42.500. (398), „Кров”,
060/683-10-84. (256296)
ПРОДАЈЕМ одличан стан,
90 м2, други спрат, Котеж
2, Војвођански булевар,
58.500 евра. 064/205-0315. (256304)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру, у завршној фази.
060/634-01-26.
(256313)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, Стрелиште, 33 м2,
други спрат, Косте Абрашевића 14/12. 013/25142-79, 063/826-97-71.
(256308)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан стан, 46 м2, етажно грејање. Тел. 064/267-71-74.
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
63 м2, без улагања, договор. 069/151-80-28.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 м2, 21.000; двособан
57 м2, 24.500. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (256335)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
68 м2, 37.500; једноипособан, поткровље 50 м2,
31.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (256335)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
41.000; једнособан, 46 м2,
27.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(256335)
МИСА, трособан, II, 98
м2, 46.000, гас, двостран.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(256335)
МИСА, двособан, 49 м2,
24.500; једноипособан, 40
м2, 23.000; гарсоњера, 23
м2, 15.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)

ЦЕНТАР, троипособан, 84
м2, 53.000, лифт, ЦГ.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(256335)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(256335)
МАРГИТА, двоипособан,
58 м2, 34.000; једноипособан, 35 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(256335)

ТЕСЛА, трособан, IV,
лифт, ЦГ, две терасе, реновиран, 47.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(256295)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
ЦГ, 57 м2, 32.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(256295)
КОТЕЖ 1, Новосадска, I,
ЦГ, 27 м2, реновирана,
20.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(256295)

СОДАРА, двособан, IX,
ЦГ, 57 м2, 29.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (256295)
НОВА МИСА, двособан,
IV, 58 м2, ТА, усељив,
22.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256295)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VI, ЦГ, 66 м2, гаража,
29.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256295)

СТАН, прелеп, у Зрењанину – мењам за слично у
Панчеву или Београду.
064/874-03-02. (256359)
ЦЕНТАР, 36 м2, V, TA,
нов, 24.000 евра. (242),
„Кварт”, 060/071-79-67,
346-392. (256358)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, II,
ЦГ, повољно, 29.500, договор. (242), „Кварт”,
060/071-79-67, 346-392.
ЦЕНТАР, 50 м2, V, ЦГ, реновиран, 35.000, договор.
(242), „Кварт”, 060/07179-67, 346-392. (256358)
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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 МАРТУ
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 ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 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

ПРОДАЈЕМ стан у центру
Панчева, 49 м2, цена
39.000 евра. 064/144-4399. (2563749
ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 141, 152, 104, 45
м2, 50 м2. 060/312-90-00.
(256365)
МИСА, двоипособан, III,
тераса, 20.500; двособан,
II, одличан, 21.500. (67),
063/744-28-66. (256381)
ЦЕНТАР, двособан, одличан, 31.000; Стрелиште,
II, 29.000, тераса. (67),
063/744-28-66. (256381)
ЦЕНТАР, двоипособан,
нов, 35.000; шири центар,
ПР, нов, 39.500. (67),
063/744-28-66. (256381)
ТЕСЛА, I, једноипособан,
комплетно реновиран,
прелеп, тераса. (67),
063/744-28-66. (256381)
ЦЕНТАР, дворишни до
улице, идеално за пословни простор. (67),
063/744-28-66. (256381)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, Дринска 17, 67 м2 (+
две терасе). 069/195-5445. (256382)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни станови,
брза реализација.
064/668-89-15.
(256139)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74, 013/362027. (256101)
БЕЗ посредника купујем
трособан стан на Тесли,
Котежу 1 и 2, центру.
063/873-03-60. (256128)
КУПУЈЕМ стан до 50 м2,
до 2. спрата, плаћам готовински, може и ауто.
064/14071-87. (256345)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (256335)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне некретнине, све
локације, брза реализација. (67), 063/744-28-66.
(256381)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, 25 м2,
ЦГ,100 евра и депозит.
060/016-57-05 (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, празан стан, без ЦГ, на Стрелишту, у кући. 062/11463-73. (255487)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан, Содара, ЦГ,
кабловска, интернет.
064/502-89-32, 013/377148 (256060)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, лепо намештену, засебан
улаз, нова Миса. 013/373027, 062/161-48-74
(256028)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
засебан улаз, кабловска.
061/268-78-72 (256050)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, кућа, Стрелиште.
Тел. 311-071, 064/587-2535 (256051)
ДВОРИШНИ, једноипособан, намештен стан + гарсоњера, грејање, комплетно, Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45 (256055)
ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан, Котеж 2,
зграда, ЦГ, кабловска.
062/816-11-49 (256090)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у центру.
064/296-24-47. (256342)

ГАРСОЊЕРА центар, намештена, ЦГ, први спрат,
у згради, повољно. Тел.
064/306-86-23 (256094)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан, централно
грејање, први спрат, близу
школе, Стрелиште, 100
евра месечно. 065/31515-55 (256108)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у самачком, 60
евра + депозит. 064/41898-53 (256122)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
намештен стан, строги
центар, централно грејање, плус гаража. 064/89623-14 (256133)
КОМПЛЕТ намештен
стан, 54 м2, Тесла, III, ТА.
060/566-77-72, 063/17623-84 (256133)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(256161)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту,
кабловска, ЦГ. 060/72121-04. (256159)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу
2. Тел. 064/271-64-52.
(256164)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, ТА
пећ, 300 м од Стоматолошког. Тел. 066/352-410.
(256201)
ПОТРЕБАН хитно двособан стан, намештен.
062/193-16-95. (256204)
ЗА САМЦА намештена
гарсоњера, дворишни
стан у центру. 063/73302-53. (256206)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру, Та, 80
евра. Тел. 069/113-00-73.
(256208)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 37 м2, ЦГ,
центар, Стрелиште. Тел.
063/812-42-83. (256212)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан, Котеж 2.
063/895-94-19. (2562259
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру града, преко пута
гимназије, намештен или
полунамештен, трећи
спрат, лифт, грејање.
063/215-844. (256227)
НАМЕШТЕНИ: једнособан
+ једноипособан, новоградња, ТА, двориште, 70
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(256234)
ИЗДАЈЕМ стан, Миса, 100
м2, 130 евра. 063/153-7099. (256244)
ИЗДАЈЕМ намештену собу самцу са употребом
кухиње и купатила. Тел.
321-408. (256251)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
у центру, на дуже, ЦГ,
веш-машина. 063/879-6068. (256257)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211. (256318)
ТРАЖИМ цимера или цимерку, одвојено купатило.
Тел. 060/761-11-81.
(256328)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, на главном путу, повољно. 064/842-91-11.
(256337)
СТАН 30 м2, потпуно намештен, ТА грејање, шири
центар, кабловска, интернет, 100 евра. 066/355911. (256343)
ИЗДАЈЕМ намештен двоипособан стан, строги центар, централно грејање,
климе, две терасе, машина за веш, сушење, кухиња. 062/120-29-92.
(256363)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, на Стрелишту.
060/465-51-11. (256366)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ пословни простор на Стрелишту, 45 м2.
Тел. 069/631- 159. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, 16 м2, Вељка Влаховића, ролетне, излози.
064/474-99-11. (255588)
РАЗРАЂЕН локал, Ж. Зрењанина 32, 25 + 8 м2, издајем. 345-534, 064/24605-71. (256198)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, С.
Саве 67. 064/668-87-38.
(256329)
ПОВОЉНО издајем/продајем локал, Тржни центар Трубач, II спрат, 17,5
м2. 063/850-02-66.
(256246)
ПРОДАЈЕМ локал са кућом, Новосељански пут
113. 063/838-33-97.
(256258)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава Толстоја. 013/333-058.
(2563059
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице.
352-105. (256281)
ЦЕНТАР, продајем локале
са станом (кућа), реновирано, Цг. Тел. 063/716-1421, од 17 до 19 сати.
(256282)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
близу Максија, 18 м2, излог, клима, изолован, бесплатан први месец.
063/752-04-00. (256290)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
пијаце, близина три школе, прометно. 060/351-0356. (256320)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (256324)
ИЗДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина, код Турске
главе. 063/771-30-31.
(256329)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду у центру – 500 и
1.650 м2. 060/312-90-00.
(25365)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у центру, 100, 150,
200 и 250 м2. 060/312-9000. (25365)
ПОСЛОВНИ простор, 36
ари, фронт 40 м, на главном путу Панчево-Ковачица. (67), 063/744-28-66.
(256381)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН конобар/ица,
са искуством, за рад у ресторану. 064/060-50-50
(СМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept тражи металостругара, металоглодача, електричара, аутоматичара и
машин-бравара са искуством. Позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16
сати. (СМС)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић”
потребан самостални ауто-механичари и ученици.
013/344-011, 063/372231. (255353)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу, слободни дани.
069/108-06-54 (255217)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у ауто-перионици.
063/135-28-32.
(255217)
ПОТРЕБНИ монтери скеле (са искуством), грађевинској фирми „Skele Logistik”, Панчево, Баваништански пут 439. Контакт
телефон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично после 16 сати. (254954)

ПОТРЕБНИ радници обезбеђења, са и без лиценце.
Контакт телефон
064/658-23-45, 011/31771-74. (и)
ПОТРЕБАН ноћни чувар,
искључиво пензионер. Јавити се лично у „Kizza”,
Жарка Зрењанина 146-а,
преко пута старе „Утве”.
064/648-24-51. (256069)
ПОТРЕБНИ момци и двојке за рад у шалтеру и на
роштиљу Ћевабџиници
„Хало Лесковац”,
065/896-39-78.

ПОТРЕБНЕ жене за рад у
кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/89755-04.
ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку.
064/062-22-79. (256142)
ПОТРЕБНИ мајстори за
рад у Словенији, водоинсталатери, монтери грејања и лимари-климатизери. 063/263-268 New city
company. (256146)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у Слот клубу Kentucky у
Његошевој. 064/474-7447. (256153)
ХИТНО потребни радници
бувљак. 063/337-851, звати од 8 до 13 сати.
(256159)
ПОТРЕБНА помоћ у кући,
озбиљне жене без обавеза. Звати д 11 до 15 сати.
062/872-40-87. (256270)
ПОТРЕБНИ кувари и помоћни кувари. „Magnolija
lux”, 064/393-56-90. (ф)

СТУДИЈУ за графички дизајн и припрему штампе
потребан оператер графичке припреме за штампу. Потребно основно
знање процеса офсет
штампе и знање рада у
Adobe пакету програма
(ilustrator, PhotoShop I
InDesign). Пријаве са CVијем послати на
acc.infinitu@gmail.com
(256087)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
рекламног материјала.
064/241-45-14. (256129)
ПОТРЕБНА радница за
паковање у шивари.
0674/062-22-79. (256142)
КАФЕ „Љубичево” тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
(256170)
ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 061/320-6838, 061/552-21-22.
(256248)
ПОТРЕБНЕ конобарице за
кафић. 060/362-22-26,
060/362-22-21. (256250)
ПОТРЕБНА искусна, мушко-женска фризерка,
могућ сваки договор.
064/18592-34. (256230)
ТРАЖИМО part time раднике за online рад. Потребни лап-топ, одлично
знање енглеског језика.
Искуство са друштвеним
мрежама и office пакетом. nikolajovanovicd1@
yahoo.com (256287)
ПОТРЕБНИ возачи за
превоз хлеба и пецива.
Превоз обезбеђен.
060/864-07-71. (256298)

РЕСТОРАНУ „Шареница”,
Баваништански пут, потребна радница. 064/34993-43. (256360)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад. Кафе „Петица” код
Аутобуске станице.
064/997-79-09. (256360)
ОБЈЕКТУ за смештај гостију потребна спремачица. 060/043-52-98
(256367)
РЕСТОРАНУ Poco Loco
потребан шанкер и посластичар. 013/355-222.
(256375)
ПОТРЕБНИ возачи са Б
или Ц категоријом, у дистрибуцији пића.
062/446-285. (256383)

ПОТРЕБАН виљушкариста
са искуством, у дистрибуцији пића. 062/446-285.
(256383)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским машинама за шивење.
069/238-07-65.
БИЛИЈАР клубу Master
Pool потребна радница.
064/119-11-09.
(256326)
ПОТРЕБНА радница
у месари. 063/362-427.
(256322)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДОСТАВА плинских боца
на кућну адресу. Продаја
боца. 064/034-75-64,
013/347-564. (СМС)
АКО ВАМ је повремено
потребан помоћни радник, назовите.
064/952-17-96 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
бојлера, ТА пећи, шпорета. Инсталације и осветљење. Марко.
069/174-14-78.
(255185)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(256292)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(255827)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(255453)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(254502)
МАТЕМАТИКА – часови
(основци, средњошколци,
пријемни). Искусна дипломирана професорка
математике. Повољно.
Центар. 343-370. (4754)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, бавалит фасаде, повољно. 063/865-8049. (256063)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова, најповољније. 064/866-2576, 013/361-601, 060/02765-3. (256054)
СРПСКИ језик, часови,
основци и средњошколци.
Искусна професорка. Повољно. Миса, 064/322-4679. (2561379
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (255813)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(25506105)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, вентили, славине,
одгушење канализације
одмах. 061/193-46-42
(256110)

ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека,
унутрашњости аутомобила. Наташа. 361-474,
060/361-47-41 (256114)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74
(256089)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846
(256103)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51.
(256149)

Петак, 9. март 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
пензионерима попут.
013/235-78-82, 062/85664-94. (256154)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (256158)
ПРЕВОЗ робе, ствари, селидбе комбијем. Јоца.
061/616-27-87. (256158)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије, гипсани радови, чисто, квалитетно, повољно.,
063/304-476, 061/189-9733. (256195)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (256199)

СПРЕМАЊЕ станова, помоћ старима. 064/287-9117. (256207)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(256214)
РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инж. воћарства. Тел. 065/337-04-09.
(256219)
СЕЛИБЕ, превоз робе са
радницима и уклањам
стари намештај. Златко.
061/144-82-80. (256223)

ЧИСТИМ шут, дворишта,
таване, подруме, рушим
старе објекте, повољно.
Златко. 061/144-82-80.
(256223)
ТРАЖИМ посао тепетара:
поправка и рестаурација
намештаја: столица, фотеља и ауто-седишта, замена сунђера, мебл или кожа по вашем избору, по
договору. Долазак бесплатан. 061/299-54-66.
(256226)
НЕГА покретних, непокретних, мењам пелене.
061/660-31-84. (256249)
НЕГА полупокретних и непокретних лица, неговатељица са искуством.
064/672-09-70. (255255)
ДУБИНСКО прање тепиха,
превоз бесплатан.
013/302-820, 064/129-6379. (256256)
КАМИОН кипер, превоз
робе до четири тоне, шљунак, сејанац, утовар шута.
060/474-74-57. (256268)
ОЗБИЉНА и одговорна
жена са искуством чувала
би и неговала старију особу. 065/610-54-46.
(256280)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(256229)
КЕРАМИЧАРСКИ радови,
купатила, кухиње, степенице, терасе, итд, прецизно и одговорно.
064/492-79-58.
(256311)
КОМПЈУТЕРИ: сервис,
одржавање, уградња нових компоненти, чишћење. 060/351-03-54.
(256320)
КЕРАМИЧАР, повољан,
педантан и искусан и молер тражи посао.
061/203-70-87.
(256319)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (256316)

СПРЕМАЊЕ станова и помоћ старијима. Тел.
063/761-11-89. (256328)
ИЗРАДА домаћих кифлица и ситних колача по наруџбини. 060/761-11-81.
(256328)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте. Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (256334)
ВРШИМО репарацију
торзија. 064/341-79-73.
(256340)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, чисто педантно, пензионерима попуст.
061/288-20-19. (256347)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(256350)
СЕРВИС, допуна, уградња
клима, најповољније.
064/520-48-80, 063/74083-98. (246347)
КЕРАМИЧАР, све врсте
керамичарских радова,
квалитетно, повољно.
064/227-43-70. (256371)
ЧИСТИМО таване, подруме и шут. 061/321-77-93.
(256380)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)
ОРГАНИЗУЈЕМО!!! све врсте прослава, до 100 места, већ од 9.99 евра.
063/892-00-07.
(246167)

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(255621)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(255461)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (4754)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (4754)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(4754)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bomboncic.com (4754)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (255466)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ЧАСОВИ хармонике, клавирне и дугметаре, кола,
трилери, песме, нотално.
060/632-46-90.
(255875)
СЕЛИДБЕ, камионски
комби, превоз екипа, радника, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67, Владимир.
(256068)

Фирми EKO MABER INŽENJERING D. O. O.

(163/ф)

потребан радник

потребан је већи број радника за обављање
послова грађевинске струке.
Заинтересовани кандидати могу своје податке послати
на или се ближе информисати телефоном на број
013/352-350

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (256061)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут.
063/246-368. (256145)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст,
долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41.
(256046)
ЛАЛЕ: превозим кипером
повољно шљунак, песак,
сејанац, туцаник, огрев,
одвозим шут.
064/354-69-94, 063/75402-72. (256083)
СЕРВИС телевизора ЦО 2
апарата, продаја половних, поправка ауто-кључева, рисивера, ауто-електрика. 063/800-01-96.
(256094)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/235-39-21, 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(256121)

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, 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/84596-26. (256121)
„РОЛО НАЈ” вам нуди поправку, уградњу: ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло челична заштитна
врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 063/89421-80, 013/344-594.
(256217)
ТВ ЛЦД, ЛЕД, сервис, катодни ТВ, гаранција једу
годину. 063/751-63-23.
ИЗДАЈЕМ леп простор за
рођендане и журке.
060/362-22-26. (256250)
ОДГУШЕЊЕ канализације
специјалним машинама,
може преко рачуна. „Acqua”, 062/532-346.
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа
намештаја, паковање и заштита ствари, одношење
непотребних ствари са
радницима и без њих, 0024 сата. 064/047-55-55.
ЗИДАМО куће од темеља
до крова.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (256356)

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

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Филијала у Панчеву, расписује

К О Н К У Р С
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА ДАВАЊЕМ СТАНА
У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Текст конкурса објављен је на огласним таблама
Општинског удружења пензионера и свих месних удружења у насељеним местима општине Ковачица, као и
на огласној табли Филијале у Панчеву, Ул. Трг Мученика бр. 6-а и Испоставе Ковачица, Ул. Чапловикова 13.
Рок за пријаву на конкурс износи 30 дана од дана
објављивања у листу „Панчевац”. Непотпуни и неблаговремени захтеви се неће разматрати.
За сва обавештења заинтересовани се могу обратити на тел: 325-341.

РАЗНО

ДАЈЕМ стајско ђубриво.
Панчево. 069/123-42-78 и
063/234-278 (СМС)
ЖЕНА без обавеза, до 80
година, да живимо заједно у бањи и код ње.
061/190-04-30
(256052)
ДЕВИЗНИ пензионер, 65,
упознао бих шланк даму
до 55. 065/335-53-48
(256118)
ОГЛАШАВАМ неважећом
књижицу за повлашћену
вожњу особе са инвалидитетом, на име Драгица
Барбу, Панчево, краља
Милана Обреновића 10.
Број књижице 107023
(256084)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство Основне
школе „Братство јединство” на име Илона Селими. (256152)
ОДГОВОРНА жена чувала
би старију особу, обављала кућне послове.
064/496-74-46.
(256259)
ЧУВАЛА бих старију особу
и бринула о њој, за наследство. 065/508-91-81.
(256373)

ТУРИЗАМ

АПАРТМАНИ у центру
Сокобање, може ваучер.
Контакт телефон
063/426-345.
(255812)

4. марта 2018. године, у 87. години, преминула је
наша

26. фебруара 2018, у 88. години преминула је наша драга

ЂУРЂЕВКА ПОПОВ
1931–2018.

ЖИВАНА КОВАЧЕВИЋ

Ожалошћени: син ЂУРИЦА, снаја ЈАСМИНА
и унук ЖИВА с породицом

С поштовањем и љубављу: син ЖИВОРАД, снаја
СЛАВИЦА, унуке ИРЕНА и ЈЕЛЕНА, праунуци
УГЉЕША и ФИЛИП и прија МИЛИЦА

(41/256087)

(5/255602)

4. марта 2018, у 73. години преминуо је наш

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Сахрана је обављена 6. марта 2018. године на православном гробљу у Старчеву.

Колектив ДОО „Кутко”

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

Спољностарчевачка 153, Панчево

МИЛОВАН ТАДИЋ
1946–2018.

МИЛОВАНУ ТАДИЋУ
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marketing@pancevac-online.rs

РАДОШУ

РАДОШУ ВУЧКОВИЋУ
1938–2018.

ВУЧКОВИЋУ

Ожалошћени: син МИРКО, снаја ГОРИЦА, унуке
МАРИЈАНА и ИВАНА, МИЛОШ, ЖЕЉКО и АНДРЕЈ

од породица РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

(158/256342)

(61/256124)

од МИРЕ ПАНТЕЛИЋ
(44/256091)
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Петак, 9. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последње збогом вољеном

2. марта 2018. преминуо је мој вољени

Престало је да куца једно велико срце, 2.
марта, нашег зета, тече и деде

ПАВЛУ КАТНИЋУ

ПАВЛА КАТНИЋА
1936–2018.

пуковнику у пензији

ПАВЛЕ КАТНИЋ
пуковник у пензији
1936–2018.

Заувек ћемо памтити време које смо провели заједно.

Био си диван супруг, отац, деда и надасве племенит човек
великог срца.
Хвала ти мој Павле за сваки тренутак заједно проведен.
Увек у мом срцу остајеш.
Твоја супруга РУЖА

Твој драги лик, изузетан дух и доброта,
остаје заувек у нама.

С љубављу и поштовањем: ОЛГИЦА,
БОБА, ДУЊА и ГОРАН

С љубављу и поштовањем твоји: ВУЈКО
НЕДЕЉКО, ГОРДАНА, НЕНАД,
ГОРДАНА, ПЕТРА и КОСТА, РАДИВОЈЕВ
МАРИЈАНА, РАСТКО и ЛЕА

(118/256240)

(35/256078)

Последњи поздрав драгом пријатељу и дивном
човеку

Последњи поздрав вољеном супругу, тати и деди

(16/256036)

2. марта 2018. преминуо је наш вољени

ПАВЛУ
КАТНИЋУ

ДРАГОЈЛУ ТРИПКОВИЋУ
19. X 1945 – 4. III 2018.
Хвала ти за све, срећо наша. Био си нам подршка, ослонац, наша
љубав. Борили смо се заједно да би што дуже био са нама, али нисмо успели. Срећни смо, ипак, што си знао и знаш да те безгранично волимо, то смо ти говорили и показивали до твог последњег
тренутка. Недостајеш и недостајаћеш све више. Чувај нас и даље.
Искрено неутешни: супруга МАРИЈАНА, син ТИХОМИР, ћерка
НИКОЛЕТА и твоја унука, твоје пиле ЛУКИ

ПАВЛЕ КАТНИЋ

(156/256339)

пуковник у пензији
1936–2018.
Последњи поздрав најбољој мајци и баки

БРАЦА и СЛАВКА
ТОПИЋ
(30/256062)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав драгој сестри

Хвала ти за сву љубав, бригу и драгоцене тренутке које смо
провели заједно.
Воле те твоји: супруга РУЖА, син ЗОРАН, снаја САНДРА
и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА
(17/256036)

1. марта смо се заувек опростили од наше супруге и мајке

Последњи поздрав нашој драгој

БЛАГОРОДНИ ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГИ
Била си анђео и отишла си међу анђеле. Док живимо и ти ћеш живети са нама. Сретни смо што
смо те имали.
Твоја ћерка МАРИНА, зет ЛАЈОШ
и унук ВИКТОР

БЛАГОРОДНИ ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГИ
Оставила си нам тугу, али ћеш увек бити у нашем срцу.
Твој брат ЦОЛЕ с породицом
(85/256171)

(84/256171)

БЛАГОРОДНЕ ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГЕ
1940–2018.

БЛАГОРОДНИ
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГИ

Отишла си и оставила празнину у нашем дому,
али не и у нашем срцу и мислима.
Почивај у миру.
Твој супруг ВОЈИН и син САША

Почивај у миру, а ми ћемо те се с поштовањем
сећати.
Породица КОСТЕВСКИ

(83/256171)

(98/4754)

Последњи поздрав драгом пријатељу

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

1952–2018.

Последње збогом драгом куму и пријатељу

ПАВЛУ КАТНИЋУ

МИЛЕВА
САВАНОВИЋ

ПАВЛУ КАТНИЋУ

ВИДА и ГОЈКО РАДОМИРОВИЋ

од кума МИРКА ЋЕТКОВИЋА с породицом

(19/256039)

(131/256274)

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.
Супруг ГОЈКО, ћерка
БИЉАНА, син ЖЕЉКО,
зет МИЛОРАД, снаја
СНЕЖАНА, унуци
ДУШАН, ЖЕЉКА,
ТАРА, ЂУРАЂ,
ДИМИТРИЈЕ,
МИХАЈЛО и ДАНИЦА
(167/256359)

НАТАЛИЈА МАКСИМОВИЋ
рођ. Петровић
27. IX 1931 – 27. II 2018.
С љубављу и поштовањем: унуци АЛЕКСАНДАР,
ЈОВАНА, АДРИЈАНА и ДУШАН, снаје ВЕСНА
и ЗОРИЦА и синови ДОБРИЦА и ЈОВИЦА
(155/256338)

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

Петак, 9. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. марта, изненада нас је напустио наш вољени
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Последњи поздрав
сестрићу

1. марта, изненада нас је напустио наш вољени тата

ДЕЈАНУ
ДАНКУЦУ

ДЕЈАН ДАНКУЦ
1976–2018.

ДЕЈАН ДАНКУЦ
1976–2018.

Драги наш тата, иако нас је делила даљина, ти си увек био с нама.
Последњи поздрав од оца МИТЕ, мајке СЛАВИЦЕ, брата СРЂАНА,
снаје АНЕ, братанаца МИХАИЛА и ДУШАНА.

Твоји неутешни: ујак
ДРАГАН, ујна
ПЕРСИДА и браћа
БРАНИСЛАВ и НЕНАД
(47/256095)

Остаћеш у нашим срцима заувек.
Нека те анђели чувају.
Воле те много твој син ДИАН и ТАЊА

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав унуку

(46/256097)
(45/256097)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав сестрићу

Последњи поздрав драгом

ДЕЈАНУ
ДАНКУЦУ

ДЕЈАНУ ДАНКУЦУ

Остаћеш заувек у мом
срцу.
Твој деда КРСТА

ДЕЈАНУ ДАНКУЦУ

од комшија: БОЖИЋ, ГРУЈИЋ, ПЕТРОВИЋ. НЕСТОРОВ,
МИЛОШЕВ, СТАНКОВИЋ, ЛОВРИЋ, БУКАЗИЋ, А. НИКОЛИЋ,
МИЈИЋ, ЛАЛИЋ, МАРКОВИЋ, ПЕРЧИЋ, КОВАЧЕВИЋ,
ЈОВАНОВИЋ, В. НИКОЛИЋ и АЏИБАБА

ДЕЈАНУ

(48/256097)

ДАНКУЦУ
од тетка МАРЕ, теча ЈОВЕ
и брата МИЛОРАДА ЋИТИЋА

(52/256106)

(49/256097)

ДЕКИЈУ

Последњи поздрав

од породице ОБУЋИНА
(68/256136)

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав другу

Изненада нас је заувек
напустио наш

ДЕЈАНУ
ДАНКУЦУ
Боже, зашто узимаш ову
младост. Почивај у миру.

ИГОРУ

ИГОР НИКОЛОВСКИ
1973–2018.

Нека те анђели чувају.

из Јабуке
Зашто је све морало овако?
Свака суза, свака реч превише боли.

ИГОРУ
НИКОЛОВСКОМ

ИГОР

Ожалошћени: чика
ЦВЕТКО и стрина
ЉИЉА с породицом

од: БУЏЕ, БАЛЕТА,
БАЈЕ, ГАНДИЈА,
БАНДАРА и ДЕЈАНА

Утехе нема, остају сузе,
бол, патња и сећање на
тебе.
Воле те: тета НАДА и
теча АЦА с породицом

(90/256187)

(114/256232)

(92/256188)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав комшији

Од маминих колега
и колегиница
(23/256045)

Последњи поздрав драгом комшији

Отишао си изненада драги сине, драги брате.
Утехе за нас нема.
У својим срцима носићемо велику тугу и празнину докле год живимо.
Неутешни: мајка НАДА и брат ИСИДОР
(91/256181)

ДЕЈАНУ
Последњи поздрав брату

Последњи поздрав

и ујаку

Последњи поздрав драгом комшији

Породице БАТАЛО
и ДОБРОМИРОВИЋ

ИГОРУ ЛАКИЈУ
ИГОРУ
МАРИЈЕ и НИКОЛЕ

од тетке ВЕНКЕ и тече
МИЛОЈЧЕТА

нашем аласу, од:
MAREXA и другара
са Тамиша

(102/256215)

(104/256215)

(94/256187)

од ЈОНА, ЈАСМИНЕ,

ИГОРУ

(110/256218)

ИГОРУ
Последњи поздрав

од кумова: ЦВЕТЕ,
ДАРКА и ДЕЈАНА
с породицама

од породице
ИЛИЈЕВСКИ

(95/256187)

(93/256198)

ИГОРУ
Последњи поздрав нај-

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав дра-

дражем брату и ујаку

Последњи поздрав

гом брату и ујаку

Последњи поздрав вољеном

од ГОРАНА, ВЕСНЕ,
ПЕКИЈА и ИВАНЕ

ДЕЈАНУ

(116/256235)

ДАНКУЦУ

од ЗОРИЦЕ, МИЛЕТА
и МАРКА
(103/256215)

ИГОРУ
НИКОЛОВСКОМ
Сестре ЈАСМИНА
и ИВАНА с породицама
(165/265365)

1976–2018.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЛАКИЈУ
ИГОРУ

од ДУДЕ и ТЕОДОРЕ

од породице
СТОЈАНОВСКИ

од тетака с породицама

од БАЦЕ, АЦЕ, ЕМИНЕ
и ПЕЂЕ с децом

(107/256215)

(106256215)

(105/256125)

(149/256315)
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Петак, 9. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Опраштамо се од колегинице

27. фебруара 2018. преминула је наша вољена

Последњи поздрав драгој

ЗОРА
СТОЈАНОВСКА

ТЕРЕЗЕ АЛАВАНИЋ

1950–2018.
С великом љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Почивај у миру и нека те
анђели чувају.
Твоји најмилији

БЕБИ

(145/256307)

и породици упућујемо изразе најдубљег саучешћа.
Градска управа Града Панчева

Твоја писарница

(39/ф)

(40/ф)

После кратке и тешке болести

После кратке и тешке болести, 4. марта 2018.
преминула је наша супруга, мајка и бака,

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ
1960–2018.

БЕБА

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ БЕБА

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ
1960–2018.

6. VI 1960 – 4. III 2018.

наша вољена преминула је 3. марта, али ће заувек остати у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка ПАУЛИНА
и отац МИХАЈЛО

Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ЂЕРЂ, ћерка ИВАНА и син
ЖИГМОНД с породицама

(11/256026)

(12/256026)

Својом брижношћу и добротом учинила си незабо рав ним оно крат ко
време које смо провели
са тобом.
Нека небо твојом душом
блиста.
Породица БЕРКУЉАН
(67/256135)

Бебана моја, у трену си отишла и ништа неће бити као пре... у сваком делу живота и душе, недостајаћеш ми.
ИРЕНА са САЊОМ и ПЕЂОМ с породицом
(60/256123)

Последњи поздрав драгој

ТЕРЕЗА
АЛАВАНИЋ

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ БЕБА

Последњи поздрав нашој драгој Беби.

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ БЕБА

Последњи поздрав од кеве ШАРИКЕ

Увек ћемо те памтити као весељака. Почивај у миру.
ИРИНА, ЈОВАНА, НАЈДАН и ДЕЈАН

(55/256111)

(56/256111)

Тетка РАДА
и чика РУДИ ВИГ
(59/256123)

ТЕРЕЗИ АЛАВАНИЋ БЕБИ
од породица РАШОВИЋ, ПРАСКАЛО, ВИГ,
ТОМИН, ЈОВИЋ, ЂОРЂЕВИЋ и ТОМИЋ

Последњи поздрав брату
и стрицу

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

Последњи поздрав драгој

(135/256297)

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ БЕБА

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

Последњи поздрав драгој Беби.
ЗОЛИ, ВЕРА, СИЛВИЈА, ВЕРОНИКА, ДАНИЕЛ ЛУКАС,
НИКОЛАС, ЛИЛИ, АВА, STEFFEN и NICK

ВУЧКОВИЋУ

ДАНЕТУ БОСНИЋУ
1938–2018.
од његових најмилијих: супруге МИРЈАНЕ,
ћерке ДАНИЈЕЛЕ, зета ВЛАДИМИРА и унука
МИЛОША и ДИНЕ

(57/256111)

ДАНЕТУ
БОСНИЋУ

РАДОШУ

БЕБИ
Последњи поздрав драгом тати

од РАДОСАВА
и БИЉАНЕ

од породице СТОЈНИЋ

од ЗОКЕ с породицом

(101/256213)

(150/256321)

(71/256141)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

Последњи поздрав дра-

ДАНЕТУ БОСНИЋУ
1938–2018.
од његове ћерке ДАНИЈЕЛЕ, зета ВЛАДИМИРА
и унуке ДИНЕ.
Нека те анђели чувају.

(147/256313)

гом комшији

(148/256313)

Последњи поздрав драгом чики

КОВАЧ

ДАНЕТУ БОСНИЋУ

ШАНДОРУ

од станара у Ослобођења 35
(125/256254)

МИРОЉУБУ РИСТИЋУ
МИЋИ

ДАНЕ БОСНИЋ

ПОПУСТ
од ВАЛЕРИЈЕ, ОЉЕ и НИКОЛЕ
(159/256348)

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

Последњи поздрав брату Данету од сестре ЈОВАНКЕ
и зета ЉУБЕ и сестричине СЛАВИЦЕ с породицом
(108/256216)

од комшије ЈОВЕ
с породицом
(78/256154)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 9. март 2018.

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. марта
2018, у 64. години, преминуо наш драги

23

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу

БРАНКУ РАДИВОЈЕВИЋУ

БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ
1954–2018.
Колектив ДОО „Кутко”
(162/ф)

Сахрана је обављена 6. марта 2018. године, у 14 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: супруга БРАНКА, син БРАНКО, сестра БУДИМКА,
сестричине БОЈАНА и БИЉАНА као и остала многобројна родбина
и пријатељи

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. фебруара преминула

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

(33/256071)

С тугом и болом обавештавамо сву родбину
и пријатеље да је 4. марта 2018. преминуо
наш драги

НЕРАНЏА ЖИВОЈНОВ
1929.

27. фебруара 2018. престало је да куца срце моје мајке и таште

БРАНКУ
РАДИВОЈЕВИЋУ

БРАНКУ
РАДИВОЈЕВИЋУ

Станари у Моравској 11

од комшија
у Кикиндској 13

(99/256208)

(21/256043)

ЉУБИЦЕ
ЈОВАНОВИЋ
ЉУБИКЕ

Последњи поздрав

1937–2018.
Последњи поздрав
драгој мами и ташти од
ћерке ВЕСНЕ и зета
СТЕВАНА

НИКОЛА КАРАС
30. VII 1926 – 4. III 2018.

27. фебруара 2018. године напустила нас је наша
драга бака и прабака

Најдражи тата и деко.

НАДА МИРИЛОВИЋ
Последњи поздрав од станара у Гундулићевој 4.
Почивај у миру.

Утехе нема, заборав не постоји за све нас
који те искрено волимо, постоји туга и неизбрисив бол. Док смо живи ти ћеш бити с
нама у срцу и успоменама.

(133/256289)

БАБА НЕРО, почивај у миру сада поред
свога сина и супруга. Недостајеш нам.
Заувек ћемо те носити у срцу и радо те се
сећати.
Твоја деца
(73/256147)

Последњи поздрав

(31/256065)

борац XII војвођанске ударне бригаде

Твоја ћерка НАДА, зет ЂУРА, унук
МЛАДЕН, унука МИЛИЦА, снаја МАЈА,
родбина из Кљајићева, Брестовца
и Панчево, Удружење бораца НОР-а
из Панчева, ловци из Брестовца и остала
родбина и пријатељи

Сахрана је обављена 2. марта на гробљу у
Омољици.

БРАНКУ
РАДИВОЈЕВИЋУ
Станара у Светозара
Милетића 88

(36/256080)

НЕРАНЏИ ЖИВОЈНОВ НЕРИ
од сестре ВУКЕ с породицом из Ваљева
(74/25614)

(166/256368)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
ЉУБИЦА
ЈОВАНОВИЋ
ЉУБИКА
1937–2018.
С љубављу и поштовањем
чуваћемо успомену на тебе.
Унука ЉУБИЦА, унук
ДАЛИБОР и праунуци
МИЛИЦА, ТЕОДОРА
и ЛАЗАР

3

Поводом смрти наше Неранџе Живојнов, захваљујемо се особљу Здравствене станице Омољица,
Инфективном одељењу, Трансфузији крви, др
Ђекић, др А. Ковачевић на помоћи коју су јој пружали током претходних година.

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 28. фебруара 2018, у 78.
години преминула наша драга

Захвална породица
(75/256147)

(32/256065)

КАТА ДРАГОЈЛОВИЋ
1. марта 2018. године заувек нас је напустила наша драга мајка, ташта, бака и прабака

Баба

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој
сестри

Сахрана је обављена 1. марта 2018, у 15 сати, на
војловачком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ВИТОМИР и остала
родбина и пријатељи
(4/255999)

2. марта 2018. напустила
нас је наша вољена мајка

КОСИ

КОСАРА МАРКОВ
1935–2018.
Неутешне ћерке РУЖИЦА, ДРАГИЦА
и ЉИЉАНА, зетови СТОЈАН и СВЕТОЗАР, унуци
СВЕТЛАНА, НИКОЛА, ТИЈАНА, СНЕЖАНА,
МИРЈАНА, ЈОВАНА и НЕНАД, праунуци
МИХАЈЛО, ТАМАРА, НЕМАЊА, АНДРЕЈ
и ЕЛЕНА с породицама, као и остала родбина
и пријатељи
(14/256031)

За све подарене тренутке и сећања вредна живота, нашој драгој

Заувек ћеш бити у на-

ЉУБИЦИ
ЈОВАНОВИЋ

Сестра ДУШАНКА, брат ЛАЗАР, зет МИЛИСАВ,
братанац МИЛОШ и њено дете ТАЊА с породицом
(15/256031)

ЖИВАНИ

шим срцима.
Твоја унука СВЕТЛАНА

од браће: БОБАНА

и зет ЈАНИС

од комшија
у Моше Пијаде 118

и СТАЋЕ с породицама

(88/256182)

(29/2560589)

(6/255003)

Последњи поздрав куми

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СТАНИ ЧИГОЈА

КОСАРИ МАРКОВ

Винула се у царство небеско наша баба и прабаба

од ДУШАНА РАДАНОВИЋА с породицом
(8/ф)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

РАТКА
ЈОНОСКИ
1942–2018.

Била си права мајка и
борац. Хвала ти на свему.
Воле те твоји: син
ВЛАДО
и ћерка МИКИЦА
(87/256173)

РАТКА
ЈОНОСКИ
Хвала ти на свему, мила
наша вило.
Воле те твоје: унуке
ЈЕЛЕНА и ИВАНА,
праунуци ЗОРАНА
и ЛУКА и зетови
(86/256173)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Последњи поздрав драгој
супрузи, стрини, ујни,
снаји, јетрви, баки и прабаки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

9. марта 2018. навршава се тринаест година туге, бола и празнине
откако није с нама наш драги

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
рођ. Жига

ЖИВКИ
ПОПОВИЋ

Десетогодишњи помен биће одржан у понедељак, 12. марта 2018.
године, у 12 сати, на гробљу Котеж.

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ

Супруг ЗВОНИМИР
(121/256247)

Остао је незаборав и дивне успомене! Недостајеш!
од супруга ЖИВАНА
и породица ПОПОВИЋ,
ПЕТКОВИЋ,
ЈАРКОВАЧКИ, ШАКИЋ
и ПАВЛОВИЋ

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,
сестра МИРА и остала родбина
(130/256274)

У четвртак, 8. марта 2018. навршава се годину дана откада није с
нама наш вољени

(151/256322)

Последњи поздрав нашем

АНТУН ГРЕГЕЦ ТОНИ

ЗЛАТКУ

Помен ће бити одржан у четвртак, 8. марта 2018, у 18 сати, током
мисе у Католичкој цркви у Панчеву.

ТАДИЋУ

Породица
(122/256247)

председнику

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ

ФК „Младост” Омољица

У среду, 14. марта навршава се шест месеци откако није с нама
ИЛИНЧИЋ и КАНАЧКИ
(120/256240)

Тата, година иде за годином.
Понекад чак зауставим сат, а ти и даље у срцу мом сијаш ми сијаш,
као дијамант.

ПАНЧЕВАЦ

Твој син

телефон:

(123/256248)

НЕНАД КЕНДЕРЕШКИ

013/301-150
Недостајеш...
8. марта навршава се десет година откако није с
нама

10. марта навршава се
петнаест година откако
није с нама

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо 10.
марта 2018. године давати годину дана нашој
мајци и баки

Помен ћемо одржати на Католичком гробљу, у 11 сати.
Супруга ЈУЛИЈАНА, син МИЛАН, сестра ОЛГА АБРАМОВИЋ
с породицом и шурак ДУШАН САБОВЉЕВ с породицом
(80/256168)

СЕЋАЊЕ

ЗЕЦ
МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ

БОШКО БУСИЋ

Заувек у мислима и сећањима
твоје породице...
(124/256248)

МИЉИ
ТРАЈКОВИЋ

Твоји најмилији:
супруга, син, ћерка,
зет, снаја и унуци

Синови ПРЕДРАГ
и НЕНАД с породицама

(153/256333)

(117/256238)

НЕНАД
КЕНДЕРЕШКИ

СЛОБОДАН
1951–2016.

СЕЋАЊЕ

Сећање на

ДУГИЋ

МИРКО
1975–2003.
Ваши најмилији
(168/256376)

Прошло је шест месеци
откако ниси с нама, али
ћеш вечно бити у нашим
срцима.
Породица ЧОЛАКОВИЋ
(51/256102)

ЛЕЛА

АЛЕКСАНДАР

12. III 2005 – 2018.
11. IV 1994 – 2018.
Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН с породицама

ЈОВАНА ТОФЕЛА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Навршила се година како нас је напустио наш
драги тата и деда

Шест месеци је од смрти
нашег зета и тече

(160/256351)

С љубављу чувамо успомену на Вас.

СЕЋАЊЕ
9. III 2004 – 9. III 2018.

Комшије из зграде у Светозара Милетића 93-б

ПОПУСТ

(66/256134)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ИВАН ПОПА
СИЛВИЈА и ДУШАН
(100/256210)

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

ИШТВАН КУЗМИЋ ПИШТА
5. III 2017 – 5. III 2018.
Увек ћеш остати дубоко у нашим срцима и бол
који осећамо никада неће утихнути.
Твоја ћерка РУЖИЦА и унука БАРБАРА
(161/256352)

НЕНАДА
КЕНДЕРЕШКОГ
Заборава нема, само туга
и бол.
ВАСА, ЉУБИЦА, ЗОРАН
и СНЕЖАНА
(152/256323)

Петак, 9. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 10. марта дајемо једногодишњи
помен нашем драгом
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У суботу, 10. марта 2018. године, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

БОЈАН ГОСТИЋ
Дани пролазе, само туга не. Стојим у месту. Једино што ме покрене јесте сећање
на тебе. Много је недовршених планова
које морам да остварим сама. Претешко
је, али се трудим. Твој глас ми помаже да
идем напред. Снови у којима ме посећујеш помажу ми да прегурам све. Ова туга
за тобом је вечна, као и наша љубав којој
ни време, ни све несреће не могу ништа.
Волим те мили, заувек.
У срцу те чувају твоји најмилији: супруга
ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

БОЈАНУ ГОСТИЋУ ГЕНИ
Година прође, година дуга, у срцима нашим вечна је туга.
Оста на срцу болна рана, а тек је прошло
годину дана.
Знај! Заувек, заувек ћеш живети са нама.
Син ВУК, ћерка ХЕЛЕНА, отац САША,
мајка ВЕРИЦА, сестра МАРИЈА и баба
СТАНКА

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ
1934–2017.
Недостајеш нам.
Твоји најмилији
(128/ф)

(137/256303)

(144/

БОЈАН ГОСТИЋ

Од тетке, тече и сестара
ГАГЕ и АЊЕ

Од смрти те нисмо могли
сачувати, али чуваћемо
те од заборава. Нека ти
Бог подари вечни мир и
спокој.
Твоја свастика МАЈА
и паша ГОРАН
с породицом

(142/256304)

(141/256304)

БОЈАН ГОСТИЋ

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
Остаћеш заувек с нама у мислима и срцу.

За тебе ћу брате плакати док сузе не пресуше, заувек део моје душе. Волећу те до
задњег дана живота свог, теби ће бити посвећен задњи откуцај срца мог.

Нека те анђели чувају.

Воле те пуно: твој кум ПРЛЕ и другар КОРИДА
(136/256300)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА
Твоје велико срце и добра душа заслужује вечно сећање.
Породица ПЕТРОВ
(112/256226)

Од брата БАНЕТА и сестре МАРИЈЕ
(139/256301)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

БОЈАН ГОСТИЋ

Кум БОШИ
с породицом
(140/256303)

(143/

Навршава се тужних четрдесет дана откако нас
је напустио наш драги

ЂОРЂЕ БОЖИЋ
1932–2017.

По но сан сам што сам
имао таквог унука за којим ћу веч но жа ли ти.
Много ми недостајеш.

С љубављу чувамо успомену на тебе. Недостају
нам твоја доброта, твоје шале и љубав према породици.
Твоји: ДАЈАНА, НОВИЦА, ИВАН, НЕМАЊА,
АНА, ВИД и МАКСИМ

Драги мој,
прошла је година и још увек је тешко наћи речи
којима бих описала колико ми недостајеш.
Твоја ВЕРА

(81/256169)

(82/256169)

Твој деда ТОНЕ
Драги наш зете, прошла је
година како ниси међу
нама, али ћеш заувек бити у нашем срцу и мислима. Нека те анђели чувају.
Таст БРАНКО, ташта
ГОЦА и шурак СЛАВЕ

Отишао си без поздрава и
оставио нас без речи... у
сузама. Волимо те вечно.

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

(138/256300)

ПАНЧЕВАЦ

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ БОЖИЋ
1932–2017.

Прошло је шест месеци
од смрти нашег драгог

СЕЋАЊЕ
7. III 1988 – 7. III 2018.

телефон:
013/301-150

9. марта навршава се тужних четрдесет дана откако нас
је напустио наш драги

МИЛОША
ЈОВАНОВА

БЛАГОЈЕ
ТМУШИЋ

Браћа и сестра
с породицама

Поносни смо што смо те
познавали, никада те нећемо заборавити.
Породица
КАРАНФИЛОВСКИ

И после тридесет година
сећање и бол за тобом су
исти, јер вољени никад
не умиру.
Твоји: ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(115/и)

(134/256291)

(97/256205)

(79/256165)

МИЛОЈИЦА
ВУКОВИЋ
11. II 2008 – 11. II 2018.

МИЛОСАВ БЛАГОЈЕВИЋ ЏИЏА
С љубављу и поштовањем чувају успомену
на њега његови најмилији

МИЛОСАВ

АНКА
БАГАВАЦ

(129/256267)

МАЛЕНА
2016–2018.

БЛАГОЈЕВИЋ
ЏИЏА

Друже наш

Године пролазе, туга и сећање остају

ЛАЗИЋ

С по што ва њем ће мо
чувати успомену на тебе.
Друштво из „Божура”:
ДРАГАНЧЕ, ЧОЧЕ,
СУЉА, РАДЕ, СРЂАН,
ТИТО, ЦВЕЛЕ, ТОЗА
МЕХАНИЧАР, БОРА,
СКИ, ЛАЗА, МИЋА,
ПАЈКО и СНЕКИ

Преселио си се у наше успомене, живиш кроз наше приче, ево... већ десет година.
ЗОРАН и ЦИЦА

Заувек сте бол у нашим срцима.
МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, НЕБОЈША, СТЕФАН и ВАЊА

(127/25626)

(132/256288)

(54/256108)

МЕТКО

НЕНАД

СТОЈАН

МАРА САВИЧИЋ
9. III 2008 – 9. III 2018.
Твоји најмилији
(111/256250)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. марта 2018. навршава се годину дана откад није с нама мој драги Јовиша

Сећање на моје најдраже

У четвртак, 8. марта 2018. године навршава се четрдесет дана откако није с нама
наша драга

ХРЋАН

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
1949–2017.
Помен ћемо одржати у суботу, 10. марта 2018. на Новом бежанијском
гробљу. Бескрајно хвала за љубав, топлину, знање и доброту које си
ми несебично пружио и које не могу да заборавим док постојим.
Супруга СНЕЖАНА
(72/256144)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ИЛИНКА РАДОЈЧИЋ

ДУШАН
ВЕЛИЧКОВИЋ

11. III 2017 – 11. III 2018.

СЛОБОДАН

ЈОЗЕФ

1988–2018.

2014–2018.

Свих ових година били сте и остајете у
свакој мојој мисли, свакој мојој сузи и
многим причама. Са неизмерном љубави
чувам вас од заборава.

ИРЕНА КОНЕСКИ
Тога дана одржаћемо помен у 11 сати, на
гробљу у Јабуци. Заувек ћеш бити у нашем
сећању.

Тужна мајка и супруга ЈЕЛИЦА

Син ЗОРАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицама

(89/256183)

(62/256125)

Навршава се дванаест година откако с нама није наша

Нашој мами и супрузи

12. III 2012 – 12. III 2018.

Протекла је тужна година без тебе.
Недостајеш нам.

Био си и остао наш понос.

Твоји најмилији
(77/256613)

ДРАГИЦА, ЗОРАН,
БОБАН и ИВАНА
(69/256138)

БИЉАНИ ВУЈАСИНОВИЋ ЗЕЦ

МИЛИЦА УНЧЕВИЋ
Године пролазе, а сећање не бледи.
Окупићемо се 15. марта на гробљу Котеж, у 11
сати.
С љубављу породица

Прошло је четрдесет дана откако с нама није наша драга

даваћемо пола године, у недељу, у 12 сати.
Твоји: САША, АЛЕКСАНДРА и НИКОЛА
(164/256361)

(70/256140)

СЕЋАЊЕ

Пола године је откада нас је напустила вољена
снаја

ЈЕФТА

МИЛИЦА СТЕВАНОВСКА
1944–2018.
Помен ће се одржати 13. марта, у 11 сати, на гробљу у Качареву.
Ожалошћени: синови СЛОБОДАН
и ВЛАДИМИР, унук МИХАИЛО, снаја
ВЕРОНИКА и остала родбина и пријатељи
(154/256337)

СЕЋАЊЕ

ГЛАВОНИЋ
10. III 2014 – 2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(146/256310)

БЛАГОЈЕ ТМУШИЋ
1988–2018.

БИЉАНА ВУЈАСИНОВИЋ ЗЕЦ
Недостајеш нам.

СЕЋАЊЕ

Супруга СТАНИСЛАВА и деца ИВАН
и ИВАНА с породицама

НИКОЛА и ЉИЉАНА
(53/256107)

(126/256229)

СЛАВКО ИЛИЋ

СТЕВАНКА
ТОДОРОВ

КОСТА
ЛАЦКОВ

1938–2001–2018.
Године лете, али не бришу тугу.
Сестра ХИЛДА, зет
СВЕТОМИР и ћерке
ВЕСНА и ТАЊА

9. III 1999 – 9. III 2018.
Постоји нешто што не
умире, то је љубав и сећање на тебе.
Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

Године пролазе, али никада не могу избрисати
шта си нама био.
Од заборава те чувају
твоји најмилији

(64/256130)

(65/2561319)

(113/256229)

СЕЋАЊЕ
13. марта 2018. навршавају се три тужне године
откад ниси с нама

2009–2018.

9. марта 2018. навршава
се седам тужних година
од смрти мог сина

ЂУРЕ ДОШЕНА
ДУШКА
Нека те у тишини вечног
мира прати моја љубав
јача од заборава.
Твоја мама ХИЛДА

СЕЋАЊЕ

Прошло је десет година
откако није с нама наша
драга мајка и бака

РУЖИЦА
СТОЈАКОВ

СЕЋАЊЕ

ВОЈА
КРУНА
АНТАНАСИЈЕВИЋ ПЕТКОВИЋ
3 године

9 година

Чувамо те од заборава.

Вашу љубав и доброту носићемо вечно у нашим
сећањима.
Сестре ВЕСНА и ЉИЉАНА с породицама

Твоја деца

(58/256119)

(76/256147)

(63/256127)

8. марта је четири године без мог млађег брата

РАЈКО ГАРИЋ
МИЛЕНКО
РАКИЋ
2015–2018.
Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоји најмилији
(27/256056)

1932 – 5. III 2008.
Навршило се десет година откада је преминуо
мој драги тата.
Његова ћерка
СЛОБОДАНКА
с породицом
(96/256194)

МИРОСЛАВ
ЈУРИЧАН
2003–2018.
ВОЈИСЛАВ АНТАНАСИЈЕВИЋ

ИЛИЈА ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ
С љубављу твоја
СОФИЈА

из Долова
Волим те, туга је у срцу сестре РАДОСЛАВЕ
с породицом из Црепаје и Банатског Брестовца

(157/256341)

(28/256057)

Пролазе дани, месеци, године... Недостајеш нам као и
првог дана.
Твоји: БИЉА, ЛЕЛА и СНЕЖА
(119/256241)

Петак, 9. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ
1975–2011.
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АНА ПАЈТАШ

Четрдесет и три, наша једина Нела, а шта сматрати жељом за данашњи дан, осим да те наше мисли загрле, а наша туга буде мир твојој души, а та туга губи облик временом и крије се од себе саме код
маме и тате.

Време пролази, бол и туга не престају. Недостајеш много.
Твоји најмилији
(1/255735)

(9/256012)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 10. марта даћемо годишњи помен нашем супругу, оцу, деди и свекру

Родитељи моји, нисте заборављени

ПЕТКОВИЋ
ЧОБАНИН

ВЛАЈКУ СТОЈАНОВИЋУ
из Качарева

ВЛАДИМИР МИЛОШ

РАДЕНКА

ЗОРАН

1967–2015.
1940–2007.
1918–2012.
1915–2000.
Време пролази, а туга и бол и даље остају у нашим срцима.
Ожалошћени: НАДА, ДУШАН и БОШКО
с породицама ПЕТКОВИЋ

ЉУБИЦА

ЂУРА

1996–2018.

2002–2018.
Ћерка СЛАЂАНА с породицом

Време пролази, али ти ћеш живети
у срцима супруге ДАНИЦЕ, сина
БРАНИМИРА, снаје СТАНЕ и унука
ПЕТРА И ВЕЉКА

(3/

(37/256087)

(2/255810)

У суботу, 10. марта 2018, даваћемо полугодишњи помен нашој вољеној

Прошло је шест месеци
од смрти моје драге сестре

НАДЕ ТАДИЋ

НАДИ ТАДИЋ
Много нам недостајеш. Стално си у нашим мислима.
Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији:
ћерка АНДРИЈАНА и супруг МИКАЈЛО

Сећање на брата

7. марта 2018, је десет година од смрти наше

ВЛАЈКА
СТОЈАНОВИЋА

Сестра ОЛГА
с породицом

из Качарева
Драги брате, сваким даном ми све више недостајеш.
Твоја сестра СОЛУНКА
с породицом

(34/256077)

(38/256086)

Живиш у нашим срцима.

(13/256028)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦЕ СИВЧЕВ
Празнина и туга остају.
Њени: мајка КОРНЕЛИЈА, супруг ДУШАН,
синови ЗЛАТАН, ДЕЈАН и ВЛАДАН с супругом
АЛЕКСАНДРОМ и сином МИХАЈЛОМ
(26/256049)

Белов рођендан, а жалост неизмерна. Недостаје
тај део породице

ЂУРЂЕВ

БУЦУ

9. марта 2018. навршава
се двадесет осам година
откако није с нама наша
драга

ВЕЉКО БРАШОВАН
ИВАН

МИЛИВОЈ ИВАНКА

20 година

20 година

10 година

АЛЕКСАНДАР МАРИЈА

Време пролази, сећање остаје.

Никада вас нећемо заборавити.
СРБА с породицом

Породица КАРАВЛА

(43/256092)

(50/256098)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ГРУБЈЕШИЋ

ДОБРИНКА
СИМИЈОНОВИЋ

Заувек у мом срцу и мислима.
Твоја АНА

11. III 1985 – 11. III 2018.
С љубављу и поносом те
чувамо од заборава.
Супруг ДУШАН, ћерке
НЕДЕЉКА, НАДЕЖДА
и ВЕРИЦА
с породицама

(25/256048)

(22/256044)

2016–2018.

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

ПЕТАР

Сећања не бледе.
С тугом у срцу ТАШЕ, УНЕ, ПЕТРА, ТАЊЕ,
ЂЕНИЈА и ЛУМИНИЦЕ с породицама
(109/256217)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СВЕТИСЛАВ

РАДОЈКА
БРАИЋ

АНКА
АРБУТИНА

ПАПИЋ

Сећања не бледе, љубав и
бол не престају.
Супруг СТОЈАН

Заувек твоји: ћерка
МАРИЈА с породицом
и сестра ЉИЉА
с породицом

Драга Рајка, много ми
недостајеш.
Твоја ВЕРА

12. III 1998 – 12. III 2018.
Они које волимо никад
не умиру, они живе у нашим срцима.
Твоји најмилији:
ГОРАН, ЈЕЛЕНА,
МАРКО и ЛИДИЈА

(24/256044)

(42/256092)

(20/256040)

(18/256038)

МИЉИ
ТРАЈКОВИЋ

1953–2017.

РАДИСЛАВКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић
1950–1990.
Њени најмилији
(10/256024)

Сећање на нашу мајку

МЕЛАНИЈУ
МИЛИН
4. III 1999 – 4. III 2016.

Њена деца
(7/и)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

Пише: Aлександра www.psiholoskaastrologija.com,
Аризановић info@psiholoskaastrologija.com, 061/217-39-92

Добили ћерку
13. јануара: Ању – Милена и Игор Јовичић; 24. јануара: Јовану – Јелена Радловачки и Љубомир Новаков; 6. фебруара: Леонору – Соња Чех и Желимир Сокола; 11.
фебруара: Анастасију – Марина Величковић и Милан Илић; 13. фебруара: Теодору – Милица и Далибор Младеновић; 14. фебруара: Мариану – Снежана Мулић
Стоика и Мариан Стоика, Николију – Бојана Петковић и Ненад Пауновић; 17. фебруара: Тару – Тања и Владимир Николић, Александру – Тамара и Ненад Босиљ;
19. фебруара: Анастасију – Мирјана Златковић и Зоран Ерцег; 22. фебруара: Марију – Весна и Милош Стојиљковић; 24. фебруара: Иву – Ивана Јаћимовић и Иван
Мирковић; 27. фебруара: Лену – Зорана и Зоран Николић.

24. јануара: Андрију – Милијана Младеновић и Александар Брдарски; 7. фебруара:
Вукашина – Драгослава и Душан Марчетић; 14. фебруара: Максима – Оливера и
Слободан Трајковић; 17. фебруара: Јована – Видосава Ника и Драган Раду; 18. фебруара: Андрију – Милица Никашинов и Срђан Стефановић, Виктора – Бранислава
и Властимир Фодора; 19. фебруара: Михајла – Бригита Делић и Предраг Јовановић,
Вука – Лидија Марић Василков и Ренато Васовић; 20. фебруара: Уроша – Ивана и
Игор Николић; 22. фебруара: Михаила – Живана и Мирко Петровић, Дарка – Марија и Павел Шимак; 24. фебруара: Александра – Ивана и Ерик Попов, Петра – Ивана
и Даниел Јанча; 25. фебруара: Стефана – Ивана и Александар Узон, Михајла – Дејана и Марко Ивановић; 27. фебруара: Дамјана – Марија и Жељко Јевтовић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Постали сте метеоропата, имате

Време је да изађете у јавност са

честе главобоље које вас иритирају. На послу је хаотично, али ви
не можете то да промените, па је
боље да одустанете од хејтовања
према надређенима. Недостаје
вам спорт, дуго нисте били на
клизању.

својим идејама о новом послу.
Људи воле да сарађују с вама, јер
тежите дипломатији и хармонији.
Партнер вас подржава у томе, али
би волео да и њега укључите у то.
Здравље је стабилно, контролишите једино крвну слику превентивно.

Добили сина

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Креативац сте по природи,
волите музику и певање, али на
то сте мало заборавили од силних
обавеза. Не би требало да паничите толико због финансија, јер ће
се ситуација код вас ускоро стабилизовати. Пазите на грло, склони
сте ангинама и прехладама.

ВЕНЧАНИ

УМРЛИ
22. фебруара: Света Јаћимовски (1961), Миленко Митић (1946); 23. фебруара:
Венија Стоилковски (1933), Радинка Обрадовић (1940), Јова Станојев (1957), Вилинка Кањевац (1931), Стана Торовић (1941); 24. фебруара: Анка Вајић (1931),
Богдан Дукић (1939), Гаврило Алавања (1950), Братислав Ђукић (1950), Милева
Павковић (1928), Стево Васић (1934); 25. фебруара: Милорад Николић (1935); 26.
фебруара: Зоран Томић (1971), Стана Чигоја (1940), Борислав Стојадинов (1927);
27. фебруара: Олга Миловановић (1931), Добрила Срећковић (1929), Љубица Јовановић (1937), Стојан Михајловић (1939), Благорадна Цветановић (1940), Петар Гуцу (1960); 28. фебруара: Радош Вучковић (1938), Добрица Петровић (1939), Ката
Драгојловић (1940), Неранџа Живојнов (1929); 1. марта: Косара Марков (1935),
Дејан Данкуц (1976).

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

више бринете; покушајте да дубоко дишете и да се опустите. Затрпали сте се многим пословима
који вам и нису неопходни, већ
морате да утврдите шта су вам
приоритети. Партнеру је досадно, јер радите по цео дан.

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Често превише помажете други-

Примењена уметност вас интере-

ма, а себе запостављате, па су
могући проблеми са желуцем.
Партнер није ваша мајка, да
бисте одигравали неразрешене
односе из детињства. За вас је
идеално да се бавите неким хуманим послом за који сте плаћени.

сује више од бизниса, јер све више
имате потребу да се осамите. Размишљате о одласку некуд далеко од
цивилизације, јер не подносите
досадне људе. Покушајте да у њима
видите себе и да се ставите у улогу
другог када осећате бес и мржњу.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Верујете да заслужујете бољу
позицију од ове на којој сте тренутно. Размотрите могућност за
нови посао. Контролишите срце
и притисак, посебно ако је у
породици било ових проблема.
Време је за излазак на концерт и
уживање.

Слогови: A, БE, ВИК, ВA, ВИ, E, E, И, КA, КA, КO, ЛЕК, MA, НA, НИ, НИ,

2

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. систем гимнастичких вежби намењених

Девица

претежно женама, 2. збирка еротских филмова, 3. руска царска породица,

(23. 8 – 22. 9)

3

4. мaла октавa (итал. муз.), 5. славни енглески глумац, комичар, 6. мaле

4

иконе, 7. чешко-амерички шаховски велемајстор (Лубомир).

5

АНАГРАМ

6

НЕЗГОДА НА ПОСЛУ

7

OПA, „ВРЕДАН” УДАР!
ЖИВИ И
РАДИ У
ПАДИНИ

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Правац у
Продужити
филозофији

„Ситроенов”
модел
аутомобила

Симбол
азота

ЧЛАН
КОВАЧИЧКЕ Македонско Верност,
ШКОЛЕ
мушко име приврженост
НАИВЕ
Сој, раса

Град
у Кини

Златник
Бразилски
фудбалер
Симбол
галијума

Библијски
праотац

Зелена
површина у
граду

Рачун
(скр.)

Воњ,
мирис
(лат.)

Географска
карта

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Кривци
(лат.)

ВОДОРАВНО: 1. биљка бесцветница, врста папрати, 2. претворити се у гасовито стање, 3. сакупљач старих ствари, антиквар,
4. мала токата.
УСПРАВНО: 1. горњи део стопала, 2. планински врх на Корзици, 3. белгијска глумица (Катрин), 4. планина у западном делу
Србије, 5. минерал никла и антимона, 6. меда из дечје приче
(Пу), 7. име америчког глумца Хоука, 8. популарни назив за воз
на прузи уског колосека.

3

4

5

6

7

8

3

Симбол
калаја
Боксер
Русевски

4

Коњи
(песн.)

Покрајина у
Шпанији

Наша
глумица
(Марија)

2

2

Пропустљивост
за воду

Ознака за
пречник

и најрадије бисте отишли у Тајланд и заборавили све проблеме. Здравље је променљиво, као
и расположење. Идеја о емиграцији у топлије крајеве могла би
да се реализује, јер већ дуго
сањате о томе.

1
Рибарска
мрежа
Притока
Дунава

Прождрљив
Место на
Корзици

Успавали сте се од хладне зиме

100 м2
Симбол
угљеника
Ознака за
тону

Радник у
оперативи
Први вокал
Куле уз
џамије

Квадрат 7 х 7: аеробик, еротека, Романов, отавина, Бени
Хил, иконице, Кавалек. Анаграм: повреда на раду. Миниукрштеница: раставић, испарити, старинар, токатина. Скандинавка: Јинан, ков, Адам, Диди, несигуран, бат, Акино,
алав, алов, промочивост, сн, Андалузија, ати, р, оперативац,
ц, Каран, минарети.

НАШ
СЛИКАР
НАИВАЦ

одбија људе, јер делујете оригинално, али се тешко уклапате у масу.
Хумани сте и имате потребу за
мењањем света, што ће вам тешко
успети. Ако имате добре идеје, време је да оснујете неко удружење и
започнете оригиналне пројекте.

(19. 2 – 20. 3)

јом, плашите се свега и нисте опуштени. Крените на психотерапију,
ментално здравље је важно исто
као и физичко. Нервира вас радно окружење, али засад можете
само да их игноришете, јер не
видите могућност за нешто боље.

1
Државница
Корасон
Име глумца
Ћетковића

Ваша ексцентричност и привлачи и

Рибе

Ових дана сте под неком тензи-

Непоуздан

Одјек
корака

Уживате у преношењу знања
другима; време је да се фокусирате на оно што стварно волите
да радите. Авантуриста сте по
природи и боље да се не упуштате у брачне воде, јер бисте се
могли разочарати. Здравље сте
запоставили, контролишите јетру.

Рак

1

НOВ, O, РO, РO, РO, TA, TE, ХИЛ, ЦE.

Решили сте да се ослободите
лоших навика и да се потпуно промените. Избаците из исхране брашно и шећер и не конзумирајте
алкохол. На послу сте више у позадини и одрађујете оно што морате.
Приредите изненађење за партнера и одведите га у спа центар.

Близанци
Ових дана сте анксиозни и пре-

24. фебруара: Јелена Корда и Филип Лескароски, Сања Кираљ и Зоран Младеновић, Јелена Ивановић и Славољуб Пешевски, Марта Лечеи и Золтан Керекеш; 25.
фебруара: Слађана Арваи и Золтан Алфелди, Кристина Лазић и Александар Давидовић; 1. марта: Роса Каљевић и Радуле Васиљевић.

ЕНИГМАТСКИ
2
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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
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
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
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
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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ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ О ТУРИСТИЧКОМ ПОТЕНЦИЈАЛУ ЈУЖНИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

КУЛТУРНЕ СТАЗЕ БАНАТСКЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ
Већ годинама се у нашем граду (ван)институционално говори о перспективама у области
туризма. Не рачунајући ретке
изузетке, у поменутој области
није се претерано далеко отишло, иако се многи заклињу у
несумњиви потенцијал.
Ипак, да се у том погледу
нешто конкретно може направити, показала је група пуких,
али упорних и притом младих
и образованих ентузијаста из
Удружења грађана „Пагус”.
Они су недавно јавности предочили пројекат „Културне стазе Банатске војне границе”, који
по свим европским стандардима у најбољем светлу представља туристичке ресурсе у пет
јужних панчевачких насељених места.
Пројекат „Културне стазе Банатске војне границе”, иначе четворогодишњи подухват Удружења грађана „Пагус”, промовисан је у среду, 28. фебруара, у
Народном музеју Панчево.
Реч је о круни вишегодишњег
рада групе младих и образованих људи на некој врсти истраживачког пионирског подухвата, чији је циљ био расветљење
богате заоставштине једне од
најнапреднијих овдашњих регија, настале у 18. и 19. веку. Она
је резултат интензивних позитивних промена у време владавине аустријског двора на
овим просторима, а огледа се
у обиљу трагова у разним областима – од архитектуре, преко
економије, до културе – што
би у будућности требало да
чини око сни цу тури стич ке
понуде.
Поменуте ентузијасте су све
то лепо упаковале, а засад највидљивији део урађеног јесте
карта чији је мото „Откриј, упознај, доживи”.
Време интензивног развоја
ове регије
Представљање је започела чланица удружења „Пагус” Марија Ћуковић, с неколико уводних напомена, и притом истакла да је пројекат обухватио
културну баштину у пет јужних
насељених места, а подршку су
му пружили Град Панчево, као
и Тури стич ка орга ни за ци ја

Панчево и институције из поменутих села.
Потом је историчар Срђан
Божовић, виши кустос у Народном музеју Панчева, говорио о
Војној граници и околностима
под којима је она настала.
– Након победа у ратовима
против Турака и доласка на ове
просторе 1716. године почиње
нова епоха овог дела Баната.
Аустријанци су затекли мали
број становника, а све је било
запуштено, па су имали жељу
да економски и војно оснаже
ове крајеве како их Османлије
не би поново заузеле. Ради чвршће гаранције стабилности царица Марија Терезија одлучила је
да 1764. формира Банатску војну границу, а један од регионалних центара био је у Панчеву, где се налазило и седиште
Дванаесте немачкo-банатске
регименте. Територија је учвршћена, становништво се увећало, а регија се развијала у економском, културном, архитектонском и просветном погледу.
Када више није постојала никаква опасност од Турака, Војна
граница је и званично укинута
1872. године расформирањем
Дванаесте немачко-банатске
регименте – навео је Божовић.
Откриј, упознај, доживи
Банатска војна граница оставила је дубок траг у овом крају,

па свако село има шта да понуди из тог времена. С тим у вези,
аутор пројекта мастер инжењер пејзажне архитектуре Марко Ивошевић покушао је да
објасни оно што је рађено у
претходне четири године.
– За то време прочитане су
стотине страница литературе,
анализиране хиљаде фотографија, сагледано је мноштво
историјских карата и направљено безброј белешки, што је
резултирало с триста куцаних
страна студија. А зашто смо то
радили? Појам културних стаза нисмо измислили ми, јер у
Европи постоји тридесет година. Оне имају своју тежину и
морају да испуне одређене критеријуме, дефинисане разним
актима, а постоји чак и институт који то прописује – почео
је Ивошевић.
Пројекат који обухвата пет
јужних насељених места – Војловицу, Старчево, Омољицу,
Иваново и Брестовац – може
се свести на неколико сегмената.
– Пре свега, траса мора имати опипљиво културно наслеђе,
које смо идентификовали у сваком селу понаособ, а тема треба да буде од међународног
значаја с јасном временском
одредницом. Определили смо
се за Банатску војну границу,
јер је она умногоме одредила

изглед овог краја и оставила
богато културно наслеђе. Методологија је била веома захтевна, будући да је ово прва линијска културна стаза од четири у
Србији које су тачкастог типа.
Нисмо имали никакво полазиште, већ смо морали да кренемо од нуле, да израдимо карактеризацију предела, то јест да
сагледамо све њихове вредности и истражимо то колико је
човек утицао да постану оно
што сада јесу – нагласио је
аутор овог пројекта.
Идеја је била да се открије
нешто што је људима надохват
руке, али га је прогутала свакодневица, па је циљ пројекта
да они упознају овдашњу традицију и културу, као и разне
обичаје, јела, догађаје...
– Наша културна стаза базира се на домаћинствима, али
ван неких ута ба них начи на
туризма, што је у успону у Европи. Постоји више могућности
обиласка, а сам конзумент треба да одлучи како ће ићи –
бициклом, пешке, аутомобилом... Надамо се да ће с пролећа кренути и организоване
туре. Значај би могао да буде
вишеструк – локална заједница
тиме стиче идентитет и мрежу
институција, привредника и других заинтересованих страна;
богатијом туристичком понудом развија се и економија, а

Аутори пројекта

културна стаза треба да подстакне активизам и то да се
обнови оно што је запуштено –
поентирао је Ивошевић.
Карта европског формата
Коаутор пројекта Јелена Кошарић, мастер дизајна, представила је највидљивији део пројекта – карту. У питању је сажети материјал публикован на
продуженом АЗ формату, који
садржи све оно што би могло
да буде интересантно потенци јал ном кори сни ку. Сам
изглед неодољиво подсећа на
сличне мапе сваког значајнијег туристичког града.
– Карта је читљива, па корисници помоћу ње могу да шетају сами. Подељена је на три
целине. У уводном делу су сагледане исто ријске чињенице.
Поред самих насеља, на мапи
је приказано шире подручје, као

традиционалне манифестације, затим разни контакти, као и
важне ставке због којих би требало обићи неко место. Што се
тиче визуелног дела, нарочито
су упадљиве силуетице објеката које приказују ондашњу архитектуру. Жеља нам је да карту
преведемо на стране језике, као
и да нешто слично урадимо и у
остатку Панчева, Ковину и Ковачици – објаснила је коауторка
пројекта. На крају ове изузетно
занимљиве вечери Никола Влајић, етнолог-конзерватор, саветник у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву, причао је интересантне приче о
животу у Војној граници, од тога
како је она била устројена, до
тога како су њени становници
проводили свакодневицу.
Све наве де но дово љан је
доказ да ова културна стаза у

и места где су некад биле насеобине, попут Маријефелда и
Ђурђева, која су због изливања
Дунава исељена. Трећа целина
су корисне информације, а ту
је и графикон који приказује
кретање водостаја. С друге стране, предложено је и шта све
неко треба да обиђе како би
упознао место. Наведене су и

будућности може бити у жижи
домаће и стране јавности и
веро ват но је пре те ча шире
туристичке понуде.
А сви који су жељни знања,
као и лепе и садржајне шетње
панчевачким југом, могу за
почетак набавити поменуте
карте у сеоским домовима културе.

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.

Мачорко
Влајић и Божовић

ГИЛЕ И „MAGIC BUSH” ОДРЖАЛИ КОНЦЕРТ

Од Дивљана до „Бомбардера”
Свиране и мање
познате ствари
„Оргазма”
Познати фронтмен култног београдског састава „Електрични
оргазам” Срђан Гојковић Гиле
недавно је осмислио свој нови
уметнички израз, и то у сарадњи с младим бендом „Magic
Bush”. Овај пројекат је у суботу, 3. марта, представљен и Панчевцима у клубу „Купе”, чему
је, нажалост, присуствовало тек
неколико десетина људи, на
шта је, можда, утицало и хладно време, али и цена карте од
(не)великих 500 динара.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Све у свему, те ноћи се Гиле,
уз помоћ не претерано познатих, али веома квалитетних и
добро „усвираних” музичара,
вратио у прошлост и прошетао кроз време тако што је
публику подсетио на ретко (или

чак никад ужи во) изво ђе не
песме.
Поред ствари његове матичне
групе, било је и нумера из филмова „Како је пропао рокенрол”
и „Црни бомбардер”, чији је Гојковић аутор, као и оних из сарадње

с Дивљаном. Након неколико
песама с Гилетовог соло албума
уследила је једна од познатијих
из периода његове сарадње с Владом, Пиком и Швабом, под називом „Пружа”. Потом су се ређале ствари „Оргазма”: „Побуна”,
„Све сте ви наше девојке”, „Какав
је то свет”, „Пољуби ме и признај ми”, па песма посвећена
Влади Дивљану – „Однеси ме”,
као и нумере из наведених филмова: „Хајде реци, девојко, да ли
сам погрешио”, „Мјау, мјау”,
„Ходам сад као зомби”, а за саму
завршницу остављене су „Свечане беле кошуље”.
Мала али одабрана (и гласна) публика успела је да измами музичаре на бис, када су
одсвирани легендарни сонгови „Једног зеленог дана”, „Лутку имам ја” и „Ја не постојим”,
једини од „јачих” хитова „Електричног оргазма” те вечери.

Овај елегантни лепотан недавно
се појавио у Улици Радоја Домановића у насељу Тесла, а претпоставља се да га је неки несавесни власник тамо избацио.
Реакцијом племенитих људи склоњен је на сигурно непосредно пре леденог таласа и сада тражи дом.
Мачорко има око четири килограма и за њега су обезбеђени чиповање, вакцина и кастрација. Требало би да га будући
удомитељ држи искључиво у стану или у кући и да га не
пушта на улицу. Све друге информације могу се добити на
телефон 060/513-72-00.

Чупко
и Блеки
Преслатки весељаци потомци су маме
Милице, коју је неко, иако скотну(?!),
избацио на градилиште у центру града. Међутим, оно што их је потом
задесило, прави је хорор – овим доброћудним чупавцима бачена је храна „филована” ексерима, с
циљем да се они немилосрдно уклоне с поменуте локације.
Стога трауме ових младунаца од непуних годину дана треба што пре да се окончају удомљавањем.
Они су крајње дружељубиви и питоми; биће срећни парчетом дворишта, које би заузврат чували, а љубав гарантовано
пружају безусловно. Контакт-телефон је 064/29-22-636.

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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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ЏУДУ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

АНДРЕА ШАМПИОН ДРЖАВЕ

„ЛАВИЦЕ” У БОРБИ ЗА ТИТУЛУ
Субота – дан
за одбојку
Борац против
Јагодине, па Динамо
и Железничар

У Зре ња ни ну је про шлог
викенда одржано сениорско
Првенство Србије у џуду. ЏК
Дина мо се пред ста вио са
седам бораца, који су освојили три медаље.
Нај у спе шни ја је била
Андреа Стојадинов, која се
окитила шампионском титулом у категорији до 48 кг.
Бронзана одличја су заслу-

жиле Анђела Ранђеловић и
Сара Слав ко вић. На пета
места су се пласирали Анђела Радуловић и Алекса Стојадинов.
Нико ла Достић и Игор
Омаста имали су по два пораза, а Филип Ринковец није
наступио због повреде задобијене у полуфиналу Првенства Војводине.

ПОКРАЈИНСКА НАДМЕТАЊА СТРЕЛАЦА

„ДРУЖИНА” У ВРХУ
У Новом Саду је прошлог
викенда одржано Првенство
Војводине у стрељаштву, на
којем је наступило седам такмичара Стрељачке дружине
„Панчево 1813”.
Дејан Пешић је освојио сребр ну меда љу у гађа њу из
ваздушне пушке, с 592 круга,
док је екипа сениора, коју су,
поред Дејана, чинили и Далибор и Александар Павловић,
заузела четврто место.
Тим сениора у гађању из
пиштоља освојио је бронзану
медаљу. Пуцали су Александар Зубовић, Јован Павлица
и јуниор Ђорђе Јовчевић.
Обе сениорске екипе, као
и Ђорђе Јовчевић, пласирале
су се на Првенство Србије,
које ће бити одржано 17. и
18. марта у Смедереву.
Финале Лиге млађих јуниора Војводине одржано је такође у Новом Саду, а панчевачки стрелци су и на том надметању имали много успеха.
Марија Алексић је у основном мечу упуцала 385 кругова и с тим резултатом освојила је бронзану медаљу у
конкуренцији кадеткиња. У
финалу, у конкуренцији млађих јуниорки, у изванредној
борби са старијим такмичар-

кама Марији је одличје измакло за свега 0,2 круга.
У екипној конкуренцији тим
млађих јуниорки СД-а „Панчево 1813” освојио је сребрно
одлич је. Еки пу су чини ле
Марија Алексић, Анастасија
Грујоски и Ивана Виславски.
Мушка екипа је заузела четврто место, а гађали су Алекса
Ракоњац, Стефан Рађеновић
и Александар Павловић.

Александар
Живковић

Лајковцу, где су одмериле снагу с домаћим Железничаром,
који је шампионат окончао на
другом месту и екипом која је
у финалу најмасовнијег такмичења освојила трофеј савладавши Црвену звезду.
Реванш меч између Динама
и Лајковчанки биће на програму у суботу, 10. марта. Биће то
добра прилика за све љубитеље
игре преко мреже у нашем граду да дођу у што већем броју у
Халу спортова на Стрелишту и
поздраве девојке, које су већ
оствариле огроман успех. Од
готово отписаних Драгана Марковић и њене другарице стигле

су до плеј-офа. Без обзира на
резултат, оне су већ победнице. Утакмица почиње у 19 сати.
После кратке паузе трку за
бодове у Првој лиги наставиће
и одбојкаши Борца из Старчева. Момци које предводи тренер Душан Јовић у суботу, 10.
марта, дочекују тим Јагодине.
Давор Милошевић и његови
саиграчи у овај меч улазе као
апсолутни фаворити, па уколико остваре очекивану победу,
наставиће трку за другопласираним Партизаном. Утакмица
између Борца и Јагодине почиње у 16 сати, што значи да ће
субота у нашем граду бити резервисана за игру преко мреже.

„БУБАМАРА” КРЕЋЕ С ЦЕНТРА
Динамо игра у
Сакулама
Железничар дочекује
Омладинац

Младим стрелцима је ово
било припремно такмичење
за Првенство Војводине по Бпрограму, које ће бити одржано 24. марта у Врбасу.

БРОЈНE MЕДАЉЕ ЗА КОЛОСЕУМ

Стране припремио

фаворит – суботички Спартак,
а онда су „лавице” задале и
последњи ударац. На гостовању у Срем ској Митро ви ци
савладале су и домаћи Срем,
па с нова три бода не само да
су избегле бараж већ су на крају прескочиле и Клек и Партизан, те су дошле у ситуацију да
са седмог места крену и у бој
за титулу првака Србије.
Због играња финалног турни ра Купа Срби је про шлог
викенда није било одбојкашких
првенствених искушења, па је
тако плеј-оф у Суперлиги стартовао у среду, 7. марта. Одбојкашице Динама су гостовале у

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТЕКВОНДО НАДМЕТАЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ

Чла но ви Теквон до клу ба
Колосеум из нашег града надметали су се прошлог викенда на турниру у Зрењанину.
У конкуренцији преко 500
бораца из 49 клубова из шест
земаља клуб из Панчева пред-

Спуштена је завеса на регуларни део првен стве не трке за
бодове у Суперлиги за одбојкашице. Популарне панчевачке „лавице” заблистале су у
финишу шампионата, „везале”
су три победе, па су на крају
освојиле седмо место. То је
велики успех, јер такав пласман нису очекивали ни они
највећи оптимисти.
Када је стартовала сезона,
сви у ЖОК-у Динамо имали су
један циљ – избећи директно
испадање. То значи да би тада
и пласман на девето место, које
води у бараж с другопласираном екипом Прве лиге, био пун
погодак. Ипак, како је првенство одми ца ло, „лави це” су
постајале све боље, а када је
било најпотребније – показале
су сву своју снагу. У одлучујућим сусретима савладале су све
директне конкуренте, односно
тимове из „доњег дома” првенствене табеле, па су већ тада
наговестиле да се неће одрећи
статуса суперлигаша.
А финиш првенства био је
за памћење. Пред расположеним девојкама, које с клупе
предводи тренер Никола Јерковић, најпре је пао Партизан
у Београду, потом је у Хали
спортова на Стрелишту оружје
морао да положи и изразити

ставио се са 24 такмичара,
који су освојили 27 медаља.
Нај вред ни је тро фе је су
заслужили: Лука Ранђеловић,
Лена Додић, Милица Матић,
Милица Неделковски, Анђела Шешун и Марија Стојковски. Сребрна одличја су заради ли: Андреа Дра го је вић,
Ђорђе Петров, Тара Миленковић, Ања Иванков и Миња
Бојовић, а бронзана: Кристина Живановић (форме и борбе), Ена Марковић, Сара Цветковић, Вања Мичевић (две),
Уна Ковач, Андреа Драгојевић, Иван Матић, Ања Иванков, Растко Достанић, Немања Вермезовић, Марко Андоновски, Алекса Ранђеловић и
Лука Бабић.
У екип ном пла сма ну, у
кадетској и сениорској конкуренцији, ТК Колосеум је
заслу жио пеха ре за дру го
место.
У исто време, Лара Бокун,
чланица ТК-а Колосеум, бранила је боје националног тима
Србије у Бугарској, на турниру Г1 класе „Софија опен”, и
изгубила је у борби за медаљу.

Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду и околини, поготово они који
прате збивања у нижим фудбалским лигама, коначно су
дочекали својих пет минута.
После дуге зимске паузе наредног викенда ће популарна „бубамара” кренути с центра, како у
српским, тако и у војвођанским,
али и подручним лигама.
Током тромесечне паузе сви
фудбалски колективи из Панчева и околине имали су довољно времена да се припреме за
искушења која им предстоје
овог пролећа. Наставак првенствене трке за бодове сваки
тим доче ку је с дру га чи јим
амбицијама, али нема сумње
да ће сви мечеви привлачити
пажњу гле да ла ца, јер је на
„малим” фудбалским теренима одувек тако.
У центру пажње панчевачке
фудбалске јавности биће Динамо 1945 и Железничар, који
се такмиче у Српској лиги група „Војводина”.
Популарни „брзи воз” наставак трке за бодове дочекује као

осва јач тур ни ра „Чука ри ца
2018”, на коме се надметало
деветнаест тимова. Момци које
предводи тренер Александар
Стевановић у финалу овог јаког
такмичења савладали су екипу Цара Константина из Ниша
с 3:1. Голове за панчевачки тим
постигли су Арбутина (два) и
Стојановски.
Динамо је играо у саставу:
Чановић, Војиновић, Петровић,
Недучић, Марјановић, Рашић,
Николић, Јавор, Чикић, Ивановић и Стојановски, а прилику су добили и: Томић, Величковић, Дашић, Марковић, Бра-

јовић, Вуковић, Арбутина, Стојанов, Глигоријевић, Лазиница
и Америјан.
Победнику турнира на главном терену ФС-а Београд на
Ади Циганлији пехар је уручио промотер турнира Миодраг
Мартаћ. За најбољег играча је
проглашен Вања Вуковић, а
признање за најуспешнијег тренера заслужио је Александар
Стевановић из Динама.
– Сматрам да смо припремни период добро одрадили и
да спремно дочекујемо почетак пролећног дела шампионата. Момци су били вредни,
испоштовали су своје обавезе
и верујем да ћемо наставити
континуитет добрих игара и
резултата. Јесен смо завршили на другом месту на табели,
али иако нам првопласирани
Бечеј „бежи” једанаест бодова, нећемо се унапред предавати, већ ћемо дати све од себе
како бисмо достигли лидера.
Спортски је надати се. Момци су спремни, нема повређених, сви су у погону и с нестрпљењем очекујемо први сусрет
овог пролећа – рекао је у телефон ском раз го во ру тре нер
Динама 1945 Александар Стевановић.

Током зимског периода у
ФК-у Железничар дошло је до
неколико промена. Једна од
основних је да ће популарну
„дизелку” у пролећном делу
Српске лиге „Војводина” предводити тренер Горан Мрђа. Под
руко вод ством новог шефа
струч ног шта ба и њего вих
сарадника, момци су одрадили комплетне припреме, а одиграли су и шест контролних
утакмица, у којима су остварили скор од четири победе и
два пораза.
– Много времена смо потрошили на процењивање квалитета нових играча. Још увек
нисмо достигли ниво жељене
форме, али сигуран сам да ће
се, како време буде одмицало,
сложити све коцкице у тиму.
Већ у првом колу очекујемо
тежак меч против Омладинца
из Нових Бановаца – истакао
је тренер Железничара Горан
Мрђа на конференцији за новинаре одржаној у просторијама
клуба у уторак, 6. марта.
Оно што је најважније, сви
првотимци „дизелке” су спремни за нове првенствене окршаје.
– Иза нас су два месе ца
тешког рада. Остали смо без
неколико стандардних првотимаца, носилаца игре у јесењем
делу, па је на нама сада још
тежи задатак да се консолидујемо, али и да младим фудбалерима помогнемо да се адаптирају и припреме за тешке
дуеле. Омладинац је јак противник, из врха табеле, а зна
се да је сваки почетак по правилу и најтежи. Ипак, надам
се најбољем, а позивам и навијаче да дођу у што већем броју
и да подрже подмлађени тим
Железничара – рекао је капитен „дизелке” Данило Ковачевић.
Прву утакмицу у пролећном
делу шампионата Железничар
ће одиграти у недељу, 11. марта, на СЦ-у „Младост”. Меч
почиње у 14.30.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТАМИШ РАСТУРИО СЛОГУ

„ОСВОЈЕНА” ТУРИЈА
Чланови Џудо клуба Јединство
из Кача ре ва били су вео ма
активни прошлог викенда.
На турниру у Србобрану, под
називом „Турија 2018”, у конкуренцији 300 бораца из пет
земаља, Андријана Кртенић је
освојила најсјајније одличје.

ЏК Јединство, иако најмлађи клуб, на Првенству Србије
за сениоре имао је две такмичарке. Запажен успех остварила је Ивана Новковић, која се
пласирала на пето место.

ШКОЛА ШАХА
Однедавно у ШК-у „Светозар
Глигорић Глига” из нашег града ради и стручна школа шаха
за најмлађе, коју воде Ненад
Робуљ и Станко Милановић.
Тренинзи се одржавају понедељком, уторком и четвртком
од 18 сати. Приликом пријема
у школу тестирања ће вршити
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Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 19 сати

Следи гостовање у
Новом Саду
Утакмицама 21. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Пораз на
Златибору није много пореметио ритам момака које предводи тренер Бојан Јовичић. Иако
им је у госте долазила последњепласирана екипа, Младен Витковић и његови саиграчи добро
су се припремили за дуел против „фењераша”. Тренирали су
добро, максимално мотивисано
и ангажовано, ниједног тренутка не желећи да потцене ривала. Што је најважније, тако су
одиграли и сам меч, па Краљевчани нису имали баш никакве
шансе у Хали спортова на Стрелишту: Тамиш–Слога 112:58, по
четвртинама 32:9, 29:23, 21:13
и 30:13.
Победник у дуелу двају неравноправних ривала био је познат
већ после првих десет минута
утакмице. Тамиш је прву четвртину добио и више него убедљиво, а разлика од 23 поена
не да је била недостижна за
Краљевчане, већ се из минута
у минут само увећавала.
Бојан Јовичић је ову утакмицу искористио да прилику
пружи и момцима који су током
шампионата имали мању минутажу, па су они најискуснији,

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЗАГРЕБ
среда, 14. март, 20 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ
субота, 19 сати
Темерин: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – Н. ПАЗОВА
недеља, 18.30

стандардни првотимци већи
део сусрета провели на клупи,
гледајући млађе колеге како
без проблема „руше” Слогу.
Без обзира на велику разлику у квалитету, све навијаче
Тамиша може да охрабри чињеница да су момци озбиљно и
професионално пришли и овој
утакмици и да су, што је и најважније, одржали корак са екипама које се боре за пласман у
Суперлигу.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Немања Ђорђевић
(осам поена), Никола Сочанац
(13), Данило Лангурић (девет),
Вла ди мир Кање вац (девет),
Петар Баловић (три), Младен
Витковић (шест), Димитрије
Раичевић (16), Иван Смиљанић (шест), Стефан Савић (15),
Душан Кнежевић (шест), Стефан Митровић (19) и Миљан
Раденковић (два поена).
– Била је то веома важна
победа, која нас је приближила нашем циљу, а то је пласман у Суперлигу. Били смо
свесни важности ове утакмице, па смо од самог почетка
диктирали темпо и ниједног
момен та нисмо дозво ли ли
игра чи ма Сло ге да нам се
резултатски приближе и утакмицу учине неизвесном. Идемо даље, окрећемо се следећим изазовима. Покушаћемо
да у пет последњих кола остваримо што више победа – рекао
је после меча са Слогом Иван
Смиљанић, најбољи поентер
Тамиша.
Момци које предводи Бојан
Јовичић у наредном колу биће
на новом искушењу. Путују у
Нови Сад на мегдан с Војводином, која је у прошлој рунди
првенства успела да савлада
лидера Динамик, и то на његовом терену. Тамиш и Војводина

сада имају исти скор од дванаест победа и девет пораза. Нема
сумње, поред дуела Борац–Вршац,
сусрет у Новом Саду биће најза ни мљи ви ји у 22. рун ди
Кошаркашке лиге Србије.
После неколико важних победа у Првој регионалној лиги
„Север” кошаркаши Крис-кроса
су прошлог викенда на свом
терену изгубили од Врбаса са
67:72, по четвртинама 17:20,
17:19, 16:16 и 17:17.
Врба ша ни су у наш град
дошли са жељом да победе и
да се тако за још један корак
приближе уласку у савезни ранг
так ми че ња. И Крис-крос је
желео тријумф, па се водила
жестока борба за сваку лопту и
сваки поен. На крају су одлучиле нијансе, као и веће искуство гостију.
– Честитам екипи Врбаса на
победи и највероватније уласку у виши ранг. Желим да
похвалим и моје момке, јер су
били борбени, играли су добро,
дали су све од себе. Показали
смо да можемо да играмо и с
најбољима – рекао је тренер
панчевачке екипе Милош Степанов.
Следећег викенда Крис-крос
гостује у Апатину, где ће против домаћег Дунава одиграти
можда најбитнију утакмицу у
сезони.

КАРАТЕ ТУРНИР У АУСТРИЈИ

У Новом Саду је про шлог
викенда одржан турнир у стреличарству под називом „Новосадска стрела”, на којем је учествовало и тринаест чланова
СК-а Панчево.
У категорији ветерана Драган Брзаковић се окитио сребрном медаљом, а Милован

Вујић је зарадио бронзу. Урош
Јакоб и Стефан Кљајић су освојили сребро односно бронзу у
надметању кадета, док је екипа кадета у саставу Урош Јакоб,
Стефан Кљајић и Јован Шпехар оборила недавно постављени државни рекорд, са 1.481
бодом. Тим сениора је заузео
треће место, а гађали су Драгиша Јевтић, Дејан Форго и
Ненад Димић.

Овог викенда

Краљевчани без
икаквих шанси

наши нај бо љи шахи сти са
интернационалним титулама.
Настава се одржава у просторијама клуба, у Улици Вука
Караџића 4, а обезбеђен је и
цело ку пан инвен тар који је
потребан за рад.

НОВОСАДСКА
СТРЕЛА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

БЕЗ ТРОФЕЈА ИЗ САЛЦБУРГА
Сени ор ска репре зен та ци ја
Србије у каратеу учествовала
је прошлог викенда на једном
од највећих турнира Серије А.
У Салцбургу је одржано надметање под називом „Аустрија
опен”, на којем је учествовало
1.500 бораца из целог света.
Каратиста Динама Слободан
Битевић надметао се у категорији преко 84 кг, у којој је заузео пето место. Он је остварио
пет победа над ривалима из:
Румуније, Финске, Мађарске,
Француске и Русије, да би у
мечу за пласман у финале претрпео пораз од 3:2 од албанског
борца. Боба је потом изгубио
и у мечу за бронзано одличје.
Овог пута од њега је био бољи
каратиста из Ирана.
Млада Тамара Живић дебитовала је у сениорској конкуренцији, а наступила је у категорији до 55 кг. У првом колу
је била слободна, у другом је
победила такмичарку из Бугарске, а у трећем је изгубила од
такмичарке из Естоније.
Међу репре зен та тив ци ма
Србије у Салцбургу био је и
члан КК-а Младост Милош

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Апатин: ДУНАВ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ
недеља, 14.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВАРДАР

23:27

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

39:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ЈАБУКА

32:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО 27:31

Макитан, који се надметао у
категорији до 84 кг.
Он је у првом колу савладао
репре зен та тив ца Сло ве ни је,
потом је био бољи од украјинског борца, а затим је надвисио и каратисте из Чешке и
Туниса. У борби за финале,
иако је водио с 3:1 против јапанског борца, дисквалификован
је због четвр те опо ме не. У
реперсажном мечу против такмичара из Аргентине постигао
је резултат 3:3, али су судије,
на прегласавање, предност дале
Аргентинцу, па је Милош морао
да се задовољи пласманом на
седмо место.
У исто време најмлађи каратисти Младости надметали су
се на турниру у Сопоту, где су
постигли запажене резултате.
Златне медаље су освојили
Јована Новаков, Филип Јевтић
и Катарина Петровић. Сребром
су се окитили Лука Костић,
Теодора Митровић и Катарина Петровић, а бронзе су заслужили: Наталија Гавриловић,
Ђорђе Стаменовић, Страхиња
Стојановић, Никола Брацановић, Борис Секељ, Хелена Васовић и Тамара Гавриловић.

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА

112:58

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС

67:72

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ

68:73
70:63

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх6)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ПИШЕ ИСТОРИЈУ
Првак Европе гостовао у
нашем граду
Победиле и девојке и ОРК
Панчево
Уторак, 6. март. Дан када је исписана
нова историја нашег града. И то не
само спортска. Дан када је у Панчеву
гостовао званични шампион Европе.
У првом мечу 16. кола регионалне
СЕХА лиге Динамо је у Хали спортова на Стрелишту угостио скопски Вардар, а колико је то важан догађај за
цео наш град, па и земљу, говори
податак да је последњи пут актуелни
освајач Лиге шампиона гостовао у
Србији сада већ давне 2004. године,
када је Црвена звезда угостила Цеље
на Бањици.
Дакле, пред препуним гледалиштем
панчевачког „храма спорта” рукометаши Динама одмерили су снагу с
владарима Старог континента. Вардар је победио, што је било очекивано, али резултат је у овом мечу био
можда најмање важан. Сви они који
су били у Хали спортова на Стрелишту могли су да виде на делу тим
који је прошле године био бољи и од
једне Барселоне или великог, најскупљег тима на свету, француског Париз
Сен Жермена... Штербик, Македа,
Марсенић, Борозан, Абутовић, Кањелас, Циндрић, Карачић, Шишкарев,

Криштопанс... Све саме рукометне
„але”, предвођене тренером Раулом
Гонзалесом, изазвале су овације панчевачке публике, која познаје и воли
игру с лепљивом лоптом.
Против тог и таквог Вардара Бранко Радановић и његови саиграчи играли су храбро, борбено и пожртвовано. Колико је то било у њиховим
могућностима или колико је шампион Европе дозвољавао. Гости су победили са 27:23 и тако наставили успешан низ, али рекли смо већ да је у
оваквој утакмици, бар када су Панчево и Динамо у питању, резултат био
најмање важан. Био је то спортски
празник у нашем граду који ће се дуго
памтити.
– Ова утакмица је велика част за
наш град, за клуб, за играче, за мене

Лепа
Некада су овако изгледали епицентри свих војвођанских градова.
Различите фасаде једноспратних грађевина.
Ред.
Онда је дошло ново, боље доба.
Пробијени су зидови, направљени локали да би се добио простор.
Новац.
Али карактеристична Закова кућа је лепа.
Била и јесте.
као тренера. Угостили смо првака
Европе. Меч за понос. Велика привилегија за Динамо, коју смо сви заједно, својим радом и понашањем и
заслужили. Вардар, који је и ове сезоне најозбиљнији кандидат за освајање титуле најбољег на Старом континенту, с ростером у коме има више
од двадесет репрезентативаца, играо

је колико му је било потребно. Честитам и мојим момцима, показали су
карактер, борили су се и верујем да је
публика уживала у овом историјском
мечу. Идемо даље, у СЕХА лиги нам
предстоје још две утакмице, а потом
се припремамо за српски плеј-оф –
рекао је тренер Динама Иван Петковић.
Нека остане забележено да су се
панчевачки „вукови” шампиону Европе супротставили у саставу: Жујовић
(четири гола), Пилиповић (три), Радановић, Јелић, Мирковић (један), Јовановић, Пралица (један), М. Павловић, Л. Павловић, Дистол, Баруџић,

Славуљица (четири), Шапоњић (два),
Димитријевић (осам голова), Петровић (12 одбрана, један седмерац) и
Радовановић.
Претпоследњи меч у СЕХА лиги
Динамо игра у среду, 14. марта, када
ће у Хали спортова на Стрелишту угостити Загреб. Утакмица почиње у 20
сати.
Прошлог викенда навијаче су обрадовале и рукометашице Панчева, које
су у 13. колу Супер Б лиге савладале
Металац из Краљева с 39:29.
Тренер Марко Крстић је у овом
мечу шансу пружио девојкама с мањом
минутажом, па оне најискусније рукометашице нису ни улазиле у игру.
Најефикаснија је била Драгана Чакмак, која је постигла десет голова, а
расположене су биле и Невена Џелајлија, са осам, и Невена Станишковић
и Јована Јовановић, са по шест погодака. Невена Којић је пет пута била
прецизна, Магдалена Живојнов двапут, а по једном су мрежу ривала
погодиле Јована Рикановић и Тамара
Бернардић. Одлично је бранила Александра Стефановић.
У Другој лиги „Север” рукометаши
ОРК-а Панчево су у Јаши Томићу
савладали домаћи Раднички с 31:27,
па сада на табели деле прво место са
екипом Сомбора.
У недељу, 11. марта, у Хали спортова на Стрелишту, момци које предводи тренер Душан Грандов одмериће снагу с Новом Пазовом. Биће то
истински дерби, па момци из ОРК-а
Панчево позивају све љубитеље рукомета да дођу у што већем броју и да
их подрже у овој важној утакмици.
Сусрет почиње у 18.30.
А. Живковић

БАМБИ УРУЧИО НАГРАДУ

Дама
Ух, откад је ова кућа/зграда на овом месту!
Кров су јој поставили много пре мобилијара за дечју игру у
парку.
Мењали су јој намене и улоге.
Сведокиња је бројних друштвених и политичких промена.
Данас је дом Народног музеја.
Стара дама.
Довољно је: дама.

Једном и заувек
Ствари се мењају. То је у њиховој дефиницији. Једном.
Више деценија старо дрвеће с леве и десне стране расте.
Крешу му гране. Ипак, листа. И бива, кад му је време, огољено.
Једино се пластична надстрешница изнад некадашње баште
некадашњег хотела „Слобода” не мења.
У ствари, то је лаж: из дана у дан је све прљавија од птичјег измета.
Тако ће бити, изгледа, заувек.

Немања Малићанин победио је у
наградној игри коју је организовала СЕХА лига и освојио је две
ВИП улазнице за финални турнир
овог такмичења у Цељу.
Награду му је уручио Миљан
Буњевчевић Бамби, одлични
првотимац Динама, који не игра
због тешке повреде прста.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Дарко Драслар,
гимназијалац:
– Бићу у Клубу
љубитеља игара и
фантастике Д20 и
највероватније ћу
радити у Хали спортова. Тренутно
скидамо подлогу и
спремамо се за
СЕХА лигу.

Анђела
Петров,
гимназијалка:

Милутин
Николић,
гимназијалац:

– Ићи ћу с друштвом
на пиће и покушаћу
да учим нешто
за наредну
недељу.

– Спремаћу се за
следећу недељу, јер
путујем на две недеље
у Санкт Петербург.
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