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ТЕМА НЕДЕЉЕ: НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ”?

НЕЗАДОВОЉНИХ ИМА, БАШ КАО И ОБЈАШЊЕЊА ЗА ТО
Недоумице у вези
са експертизама
Мењање сопствене одлуке
Најважнији интерес детета
Током последњих неколико месеци
десетак особа, потпуно различитих
нивоа образовања, година и друштвених статуса, долазило је нашој редакцији у посету, чији је заједнички
именилац незадовољство радом
стручних служби панчевачког Центра за социјални рад „Солидарност”,
посебно кад је реч о процени родитељских капацитета после развода у
вези с поверавањем деце на старање.
Неке од наших суграђанки и суграђана после потврдног одговора на наше прво питање – да ли сте кривично
осуђивани – нисмо узимали као валидне саговорнике, али било је и
оних чије су приче отвориле недоумице у вези са експертизама Центра.
Три године суђења
Наравно, имали смо у виду и чињеницу да је у питању најсуптилнија могућа материја, те да је у таквим случајевима скоро немогуће наћи потпуно
задовољног родитеља. Ипак, вредело
је загребати, па смо, за почетак, одлучили да пружимо прилику С. С. (47),
мајци двојице малолетника, да изнесе своје виђење дешавања приликом
опсервација стручњака из Центра.
Поштујући свето правило наше
професије – постојање најмање две
стране с различитим гледиштима –
разговарали смо потом и са Зораном
Албијанићем, директором Центра,
као и са супервизорима у Служби за
децу и младе – Сузаном Јовановић и
Надом Кузмановић Томушиловић.
Наша суграђанка, која је, немавши
шта да крије, редакцији понудила и
да наведемо њено пуно име и презиме, што из разумљивих разлога ипак

не чинимо, на почетку разговора је
рекла:
– Након развода брака, августа
2012. године, деца су припала мени.
Педагог и психолог из Центра дали
су позитивно мишљење да будем законски старатељ дечацима од, у том
тренутку, осам и девет година. У фебруару 2013. године стигла ми је тужба за измену старатељства. Тужио
ме је бивши муж, који, притом, по
окончању процеса шест месеци раније није чак ни жалбу на пресуду
уложио. У целој причи важни су детаљи: умрли су ми отац и мајка у периоду од осам месеци, непосредно
пре мог развода. Одлучила сам се за
развод кад ме је муж у рођеној кући
физички напао.
С. С. је позвала полицију и све је
службено забележено – постоји и досије о томе.
– Већ од октобра 2012, а то нисам
знала у том тренутку, мој бивши муж
је редовно одлазио у Центар за социјални рад, што имам документовано
у списима. Жалио се на мене и молио
их да ме о његовим посетама не обавештавају. У међувремену, он је за

адвоката ангажовао Анђелију Милошевић, бившу радницу Центра, код
које је тада стажирао син судије Елвире Дражилов, а наш случај је баш
њој запао – каже наша суграђанка.
Вратићемо се касније на још неке
веома важне моменте из ове сторије,
сада ћемо само изнети епилог: после
три године суђења и промене четворо
судија на случају, као и процене стручњака Центра у вези с родитељским капацитетом мајке – деца су поверена
оцу, који је у међувремену, према речима наше саговорнице, правоснажно
осуђен за насиље у породици.
Драстична промена околности
Зоран Албијанић, уз подршку поменутих сарадница, одговорио је на питање колико често Центар мења сопствене одлуке и шта је пресудно у таквим случајевима.
– Дешава се да Центар за социјални рад у одређеној ситуацији предложи, на основу свих прикупљених података, да се дете повери једном родитељу, а да након протока извесног
времена, током ког се околности
промене и пошто се породице поново обрате суду тражећи измену одлу-

ке о поверавању, процени да су те
околности толико измењене да је интерес детета да се оно повери оном
другом родитељу. Суд води евиденцију о томе колико је било захтева за
измену одлуке, а ради се о неколико
случајева годишње – објашњава Албијанић.
Суштина је у томе да се поново ради цео поступак, јер кад један родитељ пред судом тражи измену одлуке, обоје се упућују у Центар и из почетка се ради комплетна процена и
мајке и оца. Директор Центра додаје:
– Постоје ситуације кад један од
супружника заснује нову заједницу,
одсели се у иностранство или други
град, неко од њих двоје се разболи, а
и људи остају без посла... Промене се
драстично околности и врло често се
дешава да се и сами родитељи договоре шта је у интересу детета. Постоје ситуације кад један родитељ заиста
у једном тренутку постане неспособан да води рачуна о деци. Тада треба реаговати, најгоре би било да онај
други родитељ остане нем. Имали
смо неколико случајева, то није генерално, кад се мушка деца повере мајци. Пошто уђу у пубертет, појаве се
проблеми у понашању и онда сами
родитељи заједно процене да је у интересу деце да пређу да живе код оца,
који ће им бити ауторитет.
Према речима наших саговорника,
током нове опсервације родитељске
способности поново се проверавају
материјални статус и стамбени услови, а узимају се у обзир и педагошки
аспект, познавање потреба детета,
спремност и једног и другог родитеља да одговоре на нове потребе, емотивна везаност и упућеност детета...
Подвлачимо, одлуку о поверавању
деце доноси суд, а Центар процењује
родитељске капацитете. Таква је,
према законима и прописима у нашој земљи, подела посла.

(Наставиће се)
С. Трајковић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Та фуца – домаћинска!
Добро дошли на премијеру филма „Та фуца – домаћинска”!
Дело је снимано по мотивима вишедеценијске тужне приче једне напаћене земље...
У главним улогама: ФК „Ливерпул” (црвени), ФК „Евертон” (плави),
ФК „Фенербахче” (плаво-жути), ФК ЦСКА (плаво-црвени) и ФК „Стеауа” (у преводу: звезда).
Радња: Био једном један јако, јако моћан клуб. У филму је назван „Ливерпул”. Током последње деценије прошлог века, па и нешто дуже, тај
„Ливерпул” је жарио и палио јадном земљом у коју је смештена радња.
Био је апсолутни шампион. Куповао је најбоље играче, побеђивао... Када су ривали почели да му прете, да покушавају да му преотму трон, он
је, неретко, намештао утакмице, „штеловао” резултате, потплаћивао судије... Био је неприкосновени владар. Шампионски пехари допуњавали
су његову ризницу трофеја из године у годину...
А народ ко народ. Засити се добрих резултата и трофеја, па хоће нешто ново. Одједном, трибине на утакмицама „црвених” почеле су да се
празне... Навијачи почеше да прате и неке друге клубове, да им посвећују пажњу, да им пружају подршку, да навијају за њих... Како би још мало био неприкосновени владар напаћене земље, како би прикрио своје
слабости које су постајале све очигледније, у своју битку за трофеје „Ливерпул” укључи и „опасног ривала” из свог града – „Евертон”. И тако су
они почели да се боре мало за заједничке интересе, а мало свако за своје. Гледаоци филма из Србије ће свакако разумети како је то могуће. Све
у свему, популарни „плавци” почеше да побеђују главне конкуренте „Ливерпула”, али и да губе у међусобним окршајима, па заузврат добише руководећа места у дугогодишњој шампионској екипи. И опет – титула
„црвених”!
А народ ко народ. Требало му је неко време да схвати превару двају
„љутих ривала”, па кад се то коначно догодило, престао је да долази на
њихове утакмице и масовно се окренуо ка „Фенербахчеу” – новом фудбалском идолу. Трибине су биле претесне да приме све фанове „Фенера”,
јер је он имао нове играче, праве мајсторе фудбала, који су већ у првој
години освојили шампионски пехар. Престало је намештање утакмица,
до важних победа се долазило фудбалским знањем, али и вештим дриблинзима... Требало је оне делиоце (не)правде искоренити из фудбала и
поставити потпуно нове људе... Међутим, ни „плаво-жути” нису успели.
Иако су освајали титуле десетак година, иако су током свог успона остали и без ударне игле, борили су се како су знали и умели. Али често су и
грешили... Па су почели то да раде све више и више. Када им је понестало снаге, и они су се „отели”...
Народ ко народ. Све види. И опет, поче да се окреће ка другим тимовима. Док је „Фенербахче” уживао у својој слави, ривали су се припремали и чекали његов кикс. Људи из „Евертона”, који су били незадовољни
сарадњом с „Ливерпулом” јер су били у његовој сенци, основаше свој колектив – ЦСКА. И тај нови клуб почео је да цвета великом брзином. Одједном, постао је прави хит у фудбалском свету јадне и напаћене земље...
Навијачи, огроман број њих, почели су да пуне трибине плаво-црвених.
Чак су једни приморавали друге да дођу на утакмицу, заслепљени моћи
и снагом новог фудбалског идола. Масовно су се куповале чланске карте, а по свим градовима напаћене земље отворени су фан-клубови...
ЦСКА је под своје окриље узео и људе из „Ливерпула” и „Фенербахчеа”,
али и из свих осталих мањих клубова. И, бар како сада ствари стоје, нема намеру да преда шампионски пехар. Јер, нико му ништа не може.
Под његовим окриљем су све фудбалске организације, већина тренера,
играча...
ЦСКА је моћан колектив, баш као што су то били и „Ливерпул”,
„Евертон” или „Фенербахче”... Ипак, треба да зна да увек може да се појави неки аутсајдер, као „Стеауа” на пример, и да покори не само једну
напаћену земљу него и читаву Европу. И да њен успех пропрати велики
број навијача... Трибине на утакмицама „Стеауе” почеле су да се пуне...
П. С.
Догађаји и ликови у овом филму су измишљени. Свака сличност је „случајна”.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Румунска посла
Док ми млатимо предизборну сламу
и појма немамо шта нам се кроји иза
завесе, у најближем комшилуку, румунски народ је због таквог „кројења” први пут након рушења Чaушескуа похрлио на улице.
Пре даље анализе није згорег напоменути да је земља за коју смо некад
били запад и географски и мисаоно, у
међувремену превалила дуг цивилизацијски пут и прешишала нас на
много начина. У то се могао уверити
свако ко је, евентуално, недавно скок-

нуо до Темишвара. Не даље, јер сасвим је довољно видети ренесансу
„малог Беча” након пада „гвоздене
завесе”. Док смо некада тамо одлазили да шверамо алеву и фармерке и
саблажњавали се на њихову беду, сада не можемо да се надивимо лепотама на нивоу оних у Прагу, Пешти или
поменутом главном граду Аустрије.
Речју, на сваком кораку јасно је колико су нам Румуни утекли, а томе у
прилог вероватно иду и последња догађања.
С тим у вези, вратимо се разлозима хрљења народа комшијског на
улице – нама очито крајње имагинарним, јер поставља се питање колико би минута овде било потрошено на тему као што је борба против
корупције. Да је реч о борби за свете
српске земље, хејтовању „елџибитијеваца”, шареним возовима и другим
лажама, па и ђене-ђене – да прошећкамо около. Овако је чиста дангуба и
неисплативо хабање шимика.
А Румуни навалили ко мутави да
не дају својој влади брисање неких
тамо антикорупцијских закона. За
нашу логику скроз бесмислено, нарочито ако се зна да је актуелна
власт на почетку владавине ухапсила понеког Мишковића и „жутог”
лопова (и на томе муњевито сазидала рејтинг). Али, к врагу, прођоше
године и нико да их осуди (изузев
таблоида)...

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

А ни ми, такозвани грађани, немамо разлога да због такве „глупости”
ширимо вене по трговима. Напротив,
зашто бисмо када су мито & бекрија
(корупција) наши добри другари у невољи. Тако се с неколико хиљада евра
може за тили час добити диплома; за
још толико и посао у државној ’ладовини, а када се тамо добро ушеми, да
се и „привредити” понешто преко плате. А да не причамо о погодностима
ћушкања коверата доцама, када рецимо треба избећи бесконачно чекање на
све неопходнију нам магнетну резонанцу... Или, кад „испоштујеш” неког
прикана у урбанизму, ето папира за
неку (не)легалну (г)рађевину.
У ствари, када се боље мућне главом, ти Румуни појма немају шта ваља.
Очигледно нису најурили у бели
свет све оне вечите студенте (који се
вазда буне против којечега). И сад
им се то враћа...
Ето, у нечему заостају за нама –
јер све што је овде могло да се побуни, давно је отперјало. Добро, скоро
све... Зато, за сваки случај, било би
добро да на време станемо у одбрану
наших „бекријских” права, јер никад
се не зна – та румунска зараза очас
би могла да прескочи крхку границу
и онда смо „упрскали мотку”.
Можда би било најефектније организовати демонстрације против
демонстрација. Злу не требало...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Ми бисмо могли да живимо и боље, али нећемо да се спуштамо
испод свог нивоа.

• Више од двадесет година нисмо ратовали. Ни Балкан више није
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Две прошлости, а садашњост иста
Центар града, сваког дана
Снимио Владимир Ђурђевић

оно што је некад био.
Кажу ми да сам двосмислен. Нисам ни знао да сам такав
капацитет.
Само небо зна да ли смо ми небески народ.
Бог је један. Кад би сишао на земљу, видео би да је у заблуди.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
Политичари
се у изворној кампањи удварају грађанима. Секс

КОМШИНИЦА МИ ЈЕ ДОБИЛА ПОСАО У НЕМАЧКОЈ.
РАДИ КАО ФРАНЦУСКА СОБАРИЦА.
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ДЕЦА ИГРАЈУ И ПЕВАЈУ ЗА ХИТНУ ПОМОЋ

ВЕЛИКО ДЕЧЈЕ СРЦЕ ЗА СВЕ НАС
КУД „Абрашевић”
с гостима организује
хуманитарни концерт
дечјих ансамбала за
куповину ЕКГ апарата
Уређај чија је
вредност око 140.000
динара некоме може
спасти живот
Концерт под називом „Срце се
нема да се има, срце се има да
се да свима”, у организацију
КУД-а „Абрашевић”, биће одржан у понедељак, 20. фебруара, у Културном центру, а новац од улазници биће намењен
за куповину ЕКГ апарата Хитној помоћи.
На хуманитарном концерту
ће учествовати дечји ансамбли
културно-уметничких друштава „Абрашевић” и „Станко Пауновић НИС–РНП” из Панчева, „Неолит” из Старчева, као и
Дечји хор „Звончићи” Музичког центра Панчево.
Они позивају своје старије суграђане да помогну ову племениту акцију тако што ће купити
улазнице и доћи да уживају у
концерту, али и да, уколико су у
могућности, оставе добровољни
прилог у кутијама које ће бити
постављене у фоајеу Културног
центра. Цена новог ЕКГ апарата
је око 140.000 динара.

– Крајем прошле године били
смо сасвим случајно сведоци тога да у нашој Хитној помоћи није било могуће урадити ЕКГ
преглед због квара апарата, и
поред узалудног настојања љубазног медицинског особља.
Размишљали смо о томе колико
пута је свака секунда у раду људи у Хитној помоћи више него
важна и пресудна за нечији живот. Или замислите да вам неко
каже да напишете нешто на папиру, а ви немате оловку.... На-

равно да је то немогуће, али то
не може никоме угрозити живот. Али ако вам неко каже да
урадите хитно ЕКГ, а апарат не
ради, е, то некоме још како може угрозити живот – изјавила је
председница КУД-а „Абрашевић” Лела Стојнов.
Одлуку да на концерту наступе само деца, донела је зато
што, како каже, у „Абрашевићу” не уче само кореографије и
ноте, већ се уче и племенитости и другарству.

– Ми нисмо довољно богати
материјално да бисмо могли
сами да донирамо средства за
куповину овог апарата, који
свакодневно некоме спасава
живот, али смо довољно богати срцем, а знам и да су такви
наши суграђани – рекла је
она.
Цена улазнице је 300 динара, а концерт „Срце се нема да
се има, срце се има да се да
свима” почеће у 19 сати.
М. Димитрић

Финалисти Бранислава и Ивица Алексић

Плес подмлађује
Супруга Бранислава је, уз
ном односу, нису имали времена за њено остварење, али одобравање, допунила његове
сада су доказали да никад ни- речи:
– Плес утиче на наше добро
је касно за претварање снова у
расположење и препоручила
стварност.
– Волимо музику, дружење бих свима, без обзира на годии где год се пева и плеше, ту не, да иду на часове плеса, јер
смо и ми. Уз осмех на лицу све на тај начин све се лакше подје лакше и лепше – рекао је носи. Председник Удружења
Ивица Алексић.
свих пензионера Панчева Не-

над Шалетић истиче да та организација, поред разноврсних
програма и спортских такмичења, за све своје чланове повремено организује и одласке
на занимљиве излете, који се
потом дуго препричавају.
– Пензионери нису неспособни нити лењи. Имају још
енергије за различите друштвене активности, само их
треба усмерити на прави начин – нагласио је Шалетић.
Финално такмичење најбољих плесних парова из удружења пензионера из читаве
Србије биће одржано на пролеће у Београду. Ми Бранислави и Ивици пружамо подршку, не кријући навијачке
страсти. Они пак кажу да једва
чекају такмичење пре свега да
би склопили нова пријатељства, jeр је уз игру и то лакше.
Д. К.

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ

„Неверне бебе” у Панчеву
Ватрени фанови „Неверних беба” могу, а не морају читати ову
вест, јер смо сигурни да новости одавно знају и да су већ увелико обезбедили карте за традиционалан концерт овог састава у Културном центру Панчева. Управо то је место одакле
ће наредног уторка, 14. фебруара, у 20 сати, стартовати промоција новог, седмог студијског албума „Неверних беба”,
који је по оценама многих музичких зналаца најбољи у њиховој досадашњој каријери.
Пет година након албума
„Праштам” пред најсофистициранијим љубитељима доброг
звука напокон се нашло тринаест нових песама и bonus track
– чувена „Тужна песма” у потпуно новом аранжману, као и
дует „Још се надам” с једним од
најталентованијих музичара
млађе генерације – Данијелом
Кајмакоским. На албуму је гостовао и српски гитариста светског гласа Ненад Гајин. „Прича
о нама”, у издању ПГП РТС-а,
назив је пакета моћног звука,

Петнаест тона хране
за дивљач
Велика хладноћа и веома
ниске температуре које су
током више од месец дана
оковале Панчево и околину, довеле су до угрожавања дивљих животиња.
Услед недостатка хране,
дивљач је била на ивици

– Желимо да одржимо
постојеће, али и да увећамо тренутно бројно стање
дивљачи у нашем ловишту.
Овако хладне зиме су најтеже за опстанак дивљачи,
али захваљујући пријатељима и људима добре во-

опстанка, али је захваљујући ловцима избегнута већа
природна катастрофа.
Чланови Ловачког удружења Панчево на време су
увидели велики проблем, па
су, забринути тренутном ситуацијом, у рекордном року,
заједно с ловцима и донаторима из града, прикупили и
поделили петнаест тона
хране по целом ловишту.

ље, ове године смо успели
да избегнемо катастрофу –
рекао је председник Ловачког удружења Панчево Милан Дозет.
Овом лепом акцијом наши суграђани су још једном показали због чега
спадају у најорганизованија ловачка удружења у земљи.
А. Ж.

Племенитост и другарство – одрасли, подржите их!

ОДРЖАН ПЕНЗИОНЕРСКИ БАЛ

Како би се наши суграђани у
трећем животном добу што
квалитетније дружили и забављали, градско Удружење
свих пензионера Панчева за
своје чланове организује различите културно-уметничке
програме бар два до три пута
месечно.
Тако је у понедељак, 6. фебруара, одржан пензионерски
бал, како би био изабран најбољи плесни пар који ће учествовати на финалном такмичењу
у Београду. Конкуренција је
била велика, а најбоље су се у
ритму музике кретали Бранислава и Ивица Алексић, те су
заслужено и победили.
Они су за „Панчевац” открили тајну свог успешног наступа: већ годину и по дана
иду у плесну школу, чиме су
себи испунили давнашњу жељу. Наиме, док су били у рад-

ЛЕПА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ ЛОВАЦА

надахњујућих текстова и свемирске енергије, који ће вам
протрести сва чула и допрети
до саме сржи ваше душе водећи вас на медитативно путовање до самоспознаје.
Тако звучи албум који је већ
у првој седмици продаје забележио незапамћено интересовање. А како то изгледа када
се пренесе на сцену? Панчевке и Панчевци то добро знају

и због тога је сваког 14. фебруара дворана Културног центра
препуна и вероватно на сателитским снимцима светли од
позитивног набоја, чија се
снага може мерити са омањом
нуклеарком. Не верујете?
Проверите!
Имате част да будете први
који ће се с „Неверним бебама”
дружити на почетку њихове
досад највеће турнеје, у оквиру

које ће бенд промовисати албум у читавом региону. Пожурите до благајне Културног
центра и обезбедите улазнице
на време, јер ће се, као и обично, тражити место више – и то
за стајање. Поред премијерног
извођења нових песама, бенд
најављује бројна изненађења
за публику, а ми засад имамо
два: прво је да ће специјалан
гост на концерту бити Данијел
Кајмакоски, а друго – да ће
двоје наших читалаца добити
на поклон по две карте за овај
концерт.
Потребно је да будете најбржи у петак, 10. фебруара, и да
нам тог дана, тачно у 11 сати,
пошаљете СМС с текстом КО
(размак) Неверне бебе на број
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.
Срећне добитнике позваћемо
телефоном, а карте ће моћи да
подигну на благајни Културног центра непосредно пре
концерта.
Д. К.

ИЗЛОЖБА И ПЕРФОРМАНС У БИБЛИОТЕЦИ

Виртуелне рефлексије
Изложба дигитално генерисаних графика Катарине ДиЏеј Урошевић и Јелене Лалић, под називом „Виртуелне
рефлексије”, биће отворена у
петак, 10. фебруара, у галерији Градске библиотеке.
„Интензиван развој дигиталних технологија и појава
компјутеризованих виртуелних, имагинарних простора
омогућили су опсежна уметничка експериментисања и
испитивања значења слике и
поигравања визуелним и техничким границама њене појавности. На изложеним радовима уметница доминантно је заступљено третирање
питања еколошке освешћености и педогенетских токова
(еволуције и генезе тла)”, наводи историчарка уметности
Јелена Гагић у саопштењу.
На отварању ће бити изведен и перформанс „Cyber
Ego II”, у којем ће наступити

перформерка и специјалиста драмске педагогије Наташа Милојевић, перформерка и вокални солиста
Оливера Милојевић, перформерка и дигитална уметница Катарина Ди-Џеј Урошевић и визуелна уметница
Јелена Лалић.
М. М.

КОНКУРС ЗА ШЕСТИ БИЈЕНАЛЕ
САВРЕМЕНОГ ЦРТЕЖА

Радове слати
до 20. априла
Историјски архив расписао је конкурс за шести Бијенале савременог цртежа
Србије.
Конкурс је намењен
свим уметницима који су
држављани Републике Србије. Аутори могу доставити највише два оригинална
цртежа, чије максималне
димензије не премашују
100 центиметара.
Радове треба послати на
адресу: Историјски архив
Панчево, Немањина 7,
26000 Панчево, најкасније
до 20. априла, а формулар за
пријаву се може наћи на сајту те институције. О радовима ће одлучивати жири у
чијем су саставу историчарка уметности Светлана Мла-

денов, ликовни критичар
Сава Степанов, магистар
сликарства Весна Марковић, магистар вајарства Нада Денић и сликар Милан
Јакшић. На отварању изложбе, које ће бити приређено
7. новембра у галерији Историјског архива, жири ће доделити главну награду, којом аутор стиче право организовања самосталне изложбе цртежа у тој галерији,
као и више равноправних
награда.
До дат не ин фор ма ци је
могу се добити од Историј ског ар хи ва по штом,
слањем имејла на адресу
arhivp@panet.rs или путем
телефона 013/317-344.
М. М.
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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

МАРИНИКА ТЕПИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК

Градски одбор
подржава Јанковића

ЗАДРЖАЋУ МАНДАТ

Градски одбор Лиге социјалдемократа Војводине једногласно је на седници одржаној у четвртак, 2. фебруара,
закључио да ће у председничкој кампањи подржати
најављену кандидатуру Саше
Јанковића, без обзира на званичну одлуку и став те странке према подршци председничком кандидату.
Владан Кељевић, шеф одборничке групе ЛСВ-а у
Скупштини града, изјавио је
за „Панчевац” како Градски
одбор сматра да би сваки
глас за било кога другог био

глас за кандидата странке
која је тренутно на власти.
– На истој седници је ГО
Лиге социјалдемократа Војводине такође једногласно
подржао Маринику Тепић,
народног посланика. Сматрамо да она с пуним правом треба да задржи посланички мандат, јер ни у једном моменту није скренула
с доследне опозиционе борбе за коју су је грађани бирали, а Градски одбор је
уверен да ће она ту борбу
наставити – подвукао је Кељевић.
С. П.

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Стиже прва рата пореза
Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне
књиге – физичка лица да 14.
фебруара доспева прва рата
за порез на имовину за 2017.
годину и у току је достава
уплатница пореским обвезницима на кућне адресе.
За пореске обвезнике који
су у прописаним роковима
плаћали обавезе, износ за
плаћање је исти као и када
су платили порез за последње тромесечје 2016. године.
Код пореских обвезника
који нису плаћали порез у

прописаним роковима, износ за уплату чини неплаћена главница по решењима
која је увећана за камату обрачунату у складу са законом плус износ прве рате за
порез на имовину за 2017.
годину.
Надлежни из градског Секретаријата за пореску администрацију моле грађане
да благовремено измире
своје обавезе како би избегли касније обрачунавање и
плаћање камате, али и покретање прекршајног поступка.
М. Д.

НАДГЛЕДАЈУ СПРОВОЂЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА

Нови састав тима

Парламентарни
избори непотребни
Мариника Тепић, народни посланик, недавно је иступила
из Лиге социјалдемократа Војводине. Тада је у изјави за
„Панчевац” навела да се на тај
корак одлучила због неслагања с предлогом Председништва странке да се Ненад Чанак, лидер ЛСВ-а, кандидује
за председника Србије. Том
приликом је додала како сматра да сваки глас против Саше
Јанковића иде у корист само
кандидату владајуће партије.
ПАНЧЕВАЦ: С обзиром на
то да сте напустили Лигу социјалдемократа Војводине,
како ћете убудуће наступати у
Народној скупштини Републике Србије? Какви су вам
планови?
М. ТЕПИЋ: Наступаћу као
самостална народна посланица, то јест нећу се придруживати некој другој партији или
покрету. Ако сам већ напустила Лигу због недавања неупитне и брзе подршке будућем
председничком кандидату Саши Јанковићу, онда би било
управо супротно мојим принципима да одем на неку трећу
страну. Деловаћу ван било које друге странке или покрета, у
складу с вредностима основних људских права, социјалдемократије, владавине права и,
наравно, европским вредностима.
• Како коментаришете став
панчевачког Градског одбора
ЛСВ-а да подржи кандидатуру
Саше Јанковића за председника државе?
– Хвала им пуно на подршци, изузетно ми значи то што
је мој матични одбор, који никада нисам напустила због неког „централног”, ближег вишим функционерима, изразио
једногласну подршку мојим
одлукама, а нарочито по питању мандата који ћу задржати.
Панчево је један од неколико
одбора ЛСВ-а, а једини градски, дакле велики, који је на
локалним изборима имао значајно бољи резултат и од покрајинског и републичког. Дакле, људи су гласали за људе,

за своје локалне лидере, а ми у
Панчеву имамо заиста сјајне и
препознатљиве – од Владана
Кељевића и Оливера Петковића, до Соње Радивојев, Јовице
Петровачког, Денка Тончева,
Милоша Веселинова, и, наравно, председника Градског одбора Павла Ђукића.
• Имате ли информацију каква је ситуација у осталим
градским одборима ЛСВ-а?
– Знам да је незадовољство
велико. Једнако панчевачком,
управо данас је исто одлучио,
поступио и објавио и одбор у
Опову, а знам да и многе сада
већ бивше страначке колеге
које остају активне сматрају
да Ненад Чанак не треба да се
кандидује на председничким
изборима. Али, ко зна, можда

ће на крају испасти да сам и
спасла Лигу тиме што ће се
одбори и чланство охрабрити
да и јавно кажу своје мишљење руководству странке, као и
да ће оно разумети да би то заиста могао бити фаталан корак за Лигу, те ће одустати од
те намере.
• Да ли мислите да ће се Ненад Чанак кандидовати за шефа државе?
– У претходном питању сам
се донекле дотакла те теме,
можда и даље верујући у чуда.
Не мислим, него знам да жели
да се кандидује. Не видим ко
би га могао спречити у томе.
• Сматрате ли да ће, поред
председничких, поново бити
расписани и парламентарни
избори?

– Не видим никакав разлог
за то. Странке су се измериле
пре само неколико месеци на
парламентарним изборима и
време је да они који су добили највећи број гласова почну
нешто и да раде од послова
који су им опису надлежности. Oдлично је то што на последњим изборима нисам добила довољан број гласова да
будем градоначелница, јер не
бих имала прилику да радим
све ово у међувремену и да
стасавам кроз по сланички
рад. Тек сад настају прави
услови за коначну смену ове
власти. Можда јој се још не
назире крај, али је ово свакако почетак краја.
С. Првуљ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ПОКЛОНИЛО КЊИГЕ УЧЕНИЦИМА

Моћно оружје у школској библиотеци
Стручна литература,
белетристика,
енциклопедије,
речници

Стратегија развоја града
Панчева 2014–2020, која је
усвојена у октобру 2014. године, предвиђа да Градско
веће посебним решењем
формира тим за имплементацију тог документа. Будући да је у међувремену дошло до кадровских промена
у Градској управи, Секретаријат за привреду и економски развој предложио је
прошле недеље ново решење
и нови састав тима.
Координатор је Предраг
Живковић, заменик градоначелника, а председник
Скупштине града Тигран
Киш је заменик координатора. Чланови су, испред Градске управе, секретари секретаријата Татјана Медић,
Оливера Суботић, Зоран Грба,
Славе Бојаџиевски, Гордана
Николић и Ениса Аговић

Хоти, као и саветник секретаријата Милан Глумац, али
и члан Градског већа Александар Стевановић.
У овом тиму су и представници јавних и јавних
комуналних предузећа Маја
Витман и Петар Петровић
(Дирекција) и Александар
Радуловић („Водовод”).
Представник НВО је Виолета Јованов Пештанац, а
представник локалних медија Невена Симендић (ТВ
Панчево).
Тим је именован на период од четири године, а његов
задатак је да прати реализацију Стратегије, да припрема
годишњи извештај о њеној
реализацији, али и да даје
предлог акционог плана за
имплементацију за сваку годину, с пројекцијом очекиваних резултата.
М. Д.

Министарство одбране уручило
је прошле недеље леп поклон
ученицима и професорима
Машинске школе Панчево.
Поводом школске славе Светог Саве, на предлог министра
одбране, библиотека те панчевачке средње стручне школе
обогаћена је новим насловима. Бригадни генерал Зоран
Величковић, командант Специјалне бригаде, уручио је у
петак, 3. фебруара, вредан пакет са сто једном књигом у издању Медија центра „Одбрана” директору Машинске
школе у Панчеву мр Милораду Илићу.
Према речима команданта
Специјалне бригаде, књига је
моћно оружје које проширује
знање и видике, оплемењује,
наводи на размишљања, упознаје са историјом, чува традицију и чини људе бољим.
Бригадни генерал Зоран Величковић је у свом поздравном говору подсетио јавност
да Министарство редовно поклања школским библиотекама књиге које могу бити од користи младим људима у про-

цесу образовања. С друге стране, Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност Града Панчева,
истакла је да је иницирала ову
активност како би широј јавности скренула пажњу на Машинску школу, у којој ђаци
могу стећи практична знања о
савременим занимањима.
Директор школе мр Милорад Илић захвалио је Министарству одбране, а нарочито
Савету за родну равноправност
Скупштине града Панчева, ко-

ји је допринео томе да овај
вредан поклон заврши у рукама ђака и наставника те школе. Он је подсетио присутне да
образовно-васпитне установе
немају могућност да самостално обнове своје библиотеке новим насловима, тако да је ово
једна изузетна акција, која је
омогућила Машинској школи
да добије широк спектар вредних књига.
– Ученици наших модерних
образовних профила, као што
је мехатроника, могу своју бу-

дућност наћи и у војним струкама. Сваки војни систем од
тенка па надаље је мехатронски систем и мислим да је то
изазов за наше ученике – рекао је Илић на крају обраћања
присутнима.
Након свечаног уручења поклона бригадни генерал Зоран
Величковић са сарадницима и
представницима Града Панчева обишао је кабинете за практичну наставу и библиотеку
Машинске школе.
З. С.

Петак, 10. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПАНЧЕВО ДОБИЈА ЈОШ ЈЕДАН СПОМЕНИК

САНАЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ?

„Мајка Македонија”
у години јубилеја

Седам деценија од
насељавања Македонаца
у Војводини биће
обележено и подизањем
споменика у нашем граду

Од покрајинске Управе
за капитална улагања
Град тражи 39,4 милиона
динара за ЈКП „Водовод
и канализацију”
У плану уградња четири
пумпе и реконструкција
уставе
Панчево ће од Управе за капитална
улагања Војводине, на основу конкурса за водоснабдевање и заштиту
вода, тражити новац за санацију црпне станице Црвени магацин ЈКП-а
„Водовод и канализација” – одлучено
је на седници Градског већа одржаној 2. фебруара.
Тај објекат је изграђен још 1991. године, а проблем представља то што су
пумпе у црпној станици двоструко
мањег капацитета него што је то било
предвиђено. То је као крајњи резултат
произвело, током кишних дана, поплаву оних улица, тротоара и дворишта који гравитирају ка Тамишу, на
штету становника тог дела Панчева.
– Циљ овог пројекта је двоструко
већи капацитет црпне станице атмосферске канализације, која би спречила плављење у улицама око Црвеног магацина и око Тамиша – рекла је
Татјана Медић, шеф Одељења за подршку пројектима Градске управе.
Укупна вредност радова 67,6 милиона
У случају да пројекат буде одобрен,
Управа за капитална улагања Војводине финансирала би радове са 39,4
милиона динара без ПДВ-а, што је 70
одсто вредности пројекта. Град би
имао обавезу да издвоји 16,9 милиона динара. Ако носилац радова, како
је логично, буде ЈКП „Водовод и канализација”, укупан ПДВ од 11,2 милиона динара био би одбитна ставка у
овом пројекту, који је укупне вредности 67,6 милиона динара с ПДВ-ом.
Свакако олакшавајућа околност је
то што је панчевачки „Водовод” већ
раније евидентирао проблем с тим
објектом, па за ове радове има

спремну пројектну документацију,
као и грађевинску дозволу.
Планирани радови обухватају
уградњу четири пумпе двоструко већег капацитета, али и реконструкцију уставе у водоводној црпној станици. Уколико пројекат у Новом Саду
буде одобрен, радови би трајали до
годину дана.
Пред члановима Градског већа нашао се и финансијски план једне
градске месне заједнице. Горњи град
планира буџет на укупно 1,4 милиона динара – из градске касе маргићанима ће стићи 1,3 милиона динара, а
сопствени приходи ће бити 100.000
динара. Већници су подржали тај документ.
ТОП-у 10,6 милиона динара
Чланови Градског већа подржали су
и Програм рада и финансијски план
Туристичке организације Панчева за
2017. годину. ТОП у овој години има
буџет од 13,4 милиона динара – 10,6
милиона динара добиће од Града, а
очекује да ће имати 2,8 милиона динара сопствених прихода.
Директор ТОП-а у оставци Бранислав Ровчанин издвојио је од планираних манифестација у овој години
„Дане Вајферта” и „Дане авантуре”.
– ТОП ће организовати „Дане Вајферта” трећи пут, а реч је о најзначајнијој туристичкој градској манифестацији. У плану је да се уради боља
промотивна кампања за њу, као и да
се прошири локација на којој ће она
бити одржана. Централни програм
ће се реализовати 9. и 10. јуна – рекао је Ровчанин и додао да ће „Дани
авантуре”, у оквиру којих се промовишу екстремни спортови, у нашем
граду бити одржани 9. и 10. септембра.
Очекује се да ће ове године Панчево добити катамаран, а ТОП ће у своју понуду уврстити и вожњу по Тамишу и Дунаву и промовисаће силазак
на реке и развој наутичког туризма. У
плану је и набавка кануа и бицикала
за рентирање.
– Планирамо и у овој години квалитетан рад, а наставићемо да конку-

ришемо и за додатна средства за неолитско насеље у Старчеву, како бисмо добили нову туристичку понуду
– рекао је он.
Туристичка организација Панчева
ће у овој години фокус ставити и на
маркетинг, укључујући израду промотивног материјала посебно намењеног деци и младима. У плану рада
је наведено и да ће посебне промотивне активности и наступи ове организације бити усмерени ка тржишту Београда „као главног извора
туристичке тражње”, наведено је у
плану.
ТОП има четворо запослених: два на
одређено и два на неодређено време, а
за плате и доприносе у овој години биће издвојено 2,4 милиона динара.
М. Димитрић

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић примио је прошле
недеље председника Националног
савета македонске националне мањине Борчета Величковског, с којим је разговарао о питањима значајним за унапређење положаја македонске мањине, као и других националних мањина у Војводини.
У разговору је оцењено да су у
претходних неколико година за македонску мањину остварени искораци у областима културе и информисања, а посебно у областима
образовања и употребе језика и писма. Тако је македонски језик у службеној употреби у Пландишту, као
и у Јабуци, где се настава изводи на
македонском језику.
Величковски је рекао да је за македонску националну мањину у будућности посебно значајна подршка Покрајине на пољу културе односно институцијама које спроводе
културну политику, као и подршка
издавачкој делатности на македонском језику.
– Заједнички радимо на томе да
створимо што боље услове за него-

вање културе и идентитета свих мањина у Војводини, јер је то наша заједничка вредност – рекао је Мировић.
Македонска национална мањина
током 2017. године обележава седам деценија од насељавања у Војводини. Поред низа манифестација,
тај догађај значајан за македонску
мањину биће обележен и подизањем споменика „Мајка Македонија”
у Панчеву, где је и седиште Националног савета Македонаца. У разговору је истакнуто да ће Покрајина
подржати подизање споменика.
Мировић је казао да су питања
подршке националним мањинама,
кроз механизме који ће допринети
унапређењу њиховог положаја, сврстана у приоритете у раду Покрајинске владе.
Како смо сазнали у Националном
савету македонске националне мањине, о тачној локацији на којој ће
споменик „Мајка Македонија” у
Панчеву бити постављен, биће одлучено у наредним данима.
Члан Градског већа задужен за
културу Немања Ротар рекао је да
тек када Град и званично добије информацију о постављању споменика у Панчеву, знаће се на којој локацији ће он бити подигнут, с обзиром
на то да на састанку код Мировића
није било представника Града.
М. Д.

НАША АНКЕТА
КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ РАКА?

Морамо бити одговорнији према себи

В. МИЛИВОЈЕВИЋ

Н. ПЕТРОВИЋ

Светски дан борбе против рака у свету се обележава 4. фебруара, а ту
кампању је покренула Светска здравствена организација. Због тога смо
ове недеље питали суграђане како се
борити против те опаке болести, одлазе ли на превентивне прегледе, како се хране и да ли се баве физичким
активностима.
ВЕСНА МИЛИВОЈЕВИЋ, професорка:
– Пре свега, стање у глави је превентивна борба против рака, а ми овде
имамо мале шансе да победимо.
Стрес, лоше мисли и свакако депресивно окружење негативно утичу на
здравље. Ја немам личних проблема,
али незадовољна околина која не сме
да каже своје мишљење је страшна.
Човек мора пронаћи баланс у животу. Превентивни одласци код лекара
су неопходни, поготово женама.
НАТАША ПЕТРОВИЋ,
административни техничар:
– Живим уобичајено. Иако читам о
здравој исхрани, не придржавам се

М. БИРО

Љ. ПЕТРОВИЋ

тих правила, једем и јачу храну. Нажалост, у породици имам случајеве
смрти од карцинома, али мислим да
док нас лично не задеси та болест, не
водимо довољно рачуна о здрављу.
Живимо веома брзо, а лек за елиминисање стреса не постоји. Сматрам да
би превентивни прегледи сигурно
смањили стопу оболелих од рака и
људе треба натерати да их практикују.
МИЛАН БИРО, ватрогасац:
– Не одлазим на превентивне прегледе код лекара, али гледам да се
што здравије храним и да једем што
више куваних јела. Бавим се спортом и сматрам да је то кључни начин
борбе против болести. Стрес стварамо сами и мислим да можемо много
више да утичемо на своје животе.
ЉУБА ПЕТРОВИЋ, пензионер:
– С обзиром на то да сам дијабетичар, много шетам. Лети у Песку прелазим по петнаест километара дневно, а у Панчеву, у Народној башти,
имам обичај да препешачим двана-

Р. ХРИСТОВСКИ

Ј. ВЕЉКОВИЋ

ест километара. Често одлазим на
контроле, па због тога нема потребе
да идем на превентивне прегледе.
Ипак, сматрам да би такав вид контроле смањио број оболелих од рака.
РОСА ХРИСТОВСКИ, пензионерка:
– Идем код лекара само када је то
заиста потребно. Срчани сам болесник и због тога морам да се придржавам посебног режима исхране. Такође, гледам да што више шетам.
Мислим да је највећи узрок појаве
рака стрес и срећом у мојој породици нико није оболео. Људи свакако
треба чешће да проверавају здравствено стање.
ЈОВАН ВЕЉКОВИЋ, незапослен:
– Радим вежбе и често возим бицикл. На превентивне прегледе не
одлазим, али мислим да се у суштини храним здраво. Могуће је да стрес
и нездрав начин живота најчешће
узрокују појаву рака.
Анкетирала С. Првуљ
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СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Предвиђено је да за
запошљавања ове
године буде издвојено
2,8 милијарди динара,
као и 550 милиона
динара за особе са
инвалидитетом

др Владан Угреновић

др Владимир Филиповић

Биоетика неопходна
у нашој пољопривреди
Пољопривредна етика се
може посматрати и као део
биоетике. Она може бити
основа за процену тога зашто нешто у пољопривреди
сматрамо добрим или лошим, исправним или погрешним. Према дефиницији,
пољопривредна етика разматра филозофски, социјални, правни, економски, научни и естетски вид пољопривредних проблема и даје
смернице за доношење исправне одлуке за њихово решавање. Због значаја етичких проблема у пољопривреди, пољопривредна етика
се данас предаје на најмање
14 универзитета у САД.
Основно питање данашњице је како да пољопривреда прехрани човечанство и подржи одрживост за
сутра. Главне несугласице у
будућности биће између индустријске и алтернативне
пољопривреде. Сведоци смо
нежељених промена у нашој околини које настају
услед активности индустријске пољопривреде, као
доминантне.
Претварање природних
екосистема у пољопривредне започето је пре 10.000
година. У почетку оно је било споро и неопасно, да би с
временом постајало све разорније – ствара ефекат стаклене баште, деградацију
земљишта, као и загађење
подземних вода. Тако смо
дошли до тога да се поставља питање одрживог развоја, јер се данашња пољопривредна пракса не може
сматрати одрживом. Пример је податак да се за производњу једне тоне зрна
утроши 1.000 тона воде.
Биотехнологија је врло
атрактивно подручје научног истраживања. Она не
представља само нову технологију повећања производње, већ нуди наду за решавања проблема глади.
Међутим, она има научне,
етичке и социјалне последице за пољопривреду и
производњу хране које су
далеко значајније од економског учинка. Наравно,
говоримо о ГМО. Стручњаци наводе да је њена предност у томе што, на пример,
штити кукуруз од штетних
инсеката. Међутим, истовремено се јављају озбиљни

приговори на ГМО, као на
пример да пренос гена између врста, код којих нема
могућности природне размене, може уродити потпуно непредвидивим резултатима. Биотехнологија не
може бити замена конвенционалним методама оплемењивања.
– Генетички инжењеринг се може применити
само на својства која су
контролисана с једним или
неколико гена. Оно чега је
до сада било највише у медијима, јесте забринутост
да би страни гени и њихови
продукти могли бити
штетни за људе и животиње. Међутим, значајан
проблем је и негативан
утицај на агрекосистем деградацијом биодиверзитета, појавом суперкорова и
суперштеточина. Генетска
модификација омогућава
фармерима да прскају глифосатима док је биљка у
вегетацији, што значи да ће
они бити присутни и у храни, а то се никада раније
није дешавало с глифосатима – рекао је др Владимир Филиповић.
Највише се генетички
инжењеринг на биљкама
спроводи у великим мултинационалним компанијама, а јавност се оправдано
плаши да ће те компаније
користити своја открића за
постизање потпуне контроле над производњом хране.
„Монсанто” је највећа мултинационална корпорација.
– У семе уграђују нови
ген и тиме спречавају репродукцију биљке убијањем
властитог семена, тако да
ако фармер жели користити сопствено семе за сетву
наредне године, може се
десити да заврши с празним пољем, без биљака.
Како су главне вредности
пољопривреде у будућности: очување биодиверзитета, здраво земљиште, социјална правда у надолазећим
временима, индустријска
пољопривреда, надамо се,
она ће бити присиљена да
усвоји неке традиционалне
методе – рекао је др Владан
Угреновић.
У следећем броју тема двојице панчевачких научних
радника биће органска производња и биодиверзитет.

ПРЕДАВАЊЕ БИЉАНЕ САЧИВАНОВИЋ

О увећању броја
кошница и њиховој нези
Предавање Биљане Сачивановић биће одржано у петак,
10. фебруара, од 17.30, у малој сали Градске управе Пан-

Страну припремила

Марина
Димитрић

чево. Теме о којима ће говорити биће пчеларење у другом тромесечју године, са
освртом на багремову пашу,
затим увећање броја кошница и њихова нега.
Организатор овог догађаја
је Удружење пчелара „Подружница”, а он је намењен
члановима и онима који желе да то постану.

Новина су субвенције
за децу палих бораца
и жртве породичног
насиља и трговине
људима
Национална служба за запошљавање (НСЗ) расписала је
7. фебруара једанаест јавних
позива за доделу субвенција за
самозапошљавање у овој години. Позив важи и за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима, као и за зараде за особе
са инвалидитетом без радног
искуства.
Подстицању предузетништва намењени су јавни позиви за доделу субвенција за самозапошљавање и самозапошљавање незапослених ромске националности. Субвенције за самозапошљавање које
се додељују једнократно износе 180.000 динара, а 200.000
динара у случају самозапошљавања вишкова запослених
и 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, што представља новину у
односу на претходну годину.
Последњи рок за подношење
захтева са бизнис-планом за
самозапошљавање јесте 10.
април.
Јавни позив за послодавце
за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним
местима отворен је до утрошка средстава, односно најкасније до 30. новембра 2017, а
висина субвенција креће се од
150.000 до 300.000 динара.
Рокови за пријаву различити,
сви конкурси на сајту
НСЗ је расписао и јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима
ће бити ангажовано 5.000 незапослених. Посебан конкурс

намењен је реализацији јавних радова на којима ће бити
ангажовано 1.850 незапослених особа са инвалидитетом,
уз новину да се ове године радови организују и у области
културе.
Расписани су и јавни позиви за реализацију програма
стручне праксе, стицања
практичних знања за неквалификована лица, стицања
практичних знања за вишкове
запослених и дугорочно незапослена лица која су на евиденцији НСЗ дуже од осамнаест месеци, као и обуке на
захтев послодавца, које ће моћи да користе и предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом.
Запошљавању особа са инвалидитетом намењени су и
јавни конкурси за субвенцију
зарада за особе са инвалидитетом без радног искуства и за
рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под
посебним условима.
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који
је усвојила Влада Србије,
предвиђено је да за активне
мере запошљавања ове године
буде издвојено 2,8 милијарди

динара из средстава Националне службе, као и додатних
550 милиона динара за особе
са инвалидитетом.
Детаљи свих јавних позива
могу се наћи на сајту НСЗ
www.nsz.gov.rs.
Споразум о учинку НСЗ
Истог дана када је НСЗ расписао једанаест позива за доделу
субвенција, 7. фебруара, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Александар Вулин и директор
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић
потписали су споразум о
учинку НСЗ за 2017. годину.
Како је након потписивања
нагласио Мартиновић, двадесет шест задатака овогодишњег споразума захтевнији су
за Националну службу него
претходне године. Када је у
питању реализација плана из
2016. године, директор НСЗ је
истакао да је мерама активне
политике запошљавања била
обухваћена 131.000 незапослених лица, што је план и за
ову годину. Међутим, интересовање послодаваца за друге
програме који омогућавају запошљавање особа са инвалидитетом, попут персоналног
асистента таквим особама на
радном месту или опремање и

прилагођавање радног места,
није дало очекиване резултате. Према речима директора
НСЗ, годинама се реализује
само око 50 одсто предвиђеног плана.
У поређењу с прошлом годином, важне новине су увођење нових угрожених катего ри ја на тр жи шту ра да и
субвенција за запошљавање
деце палих бораца, жртава
трговине људима и жртава
породичног насиља.
С обзиром на то да је у протеклој години од 71.000 пријављених потреба за радницима
чак 10.000 остало непопуњено, директор НСЗ рекао је да
ће се у овој години радити више на припреми незапослених
лица кроз различите обуке и
мотивацију да прихвате понуђени посао, али и утицати на
послодавце да подигну ниво
услова рада.
Поред ових програма које
финансира држава, Град Панчево издвојио је 26,7 милиона
динара за мере за запошљавање суграђана (о чему смо писали у прошлом броју). Да подсетимо, у Панчеву је у децембру
2016. године званично Националној служби за запошљавање
било пријављено 10.327 незапослених Панчеваца.

НАЈБОЉИ СРПСКИ ПРИВРЕДНИЦИ

Два признања НИС-у
Уручене награде
„Најбоље из Србије”
На свечаној додели признања
„Најбоље из Србије”, одржаној
прошле недеље у Новом Саду,
компанија НИС је освојила
две награде у категорији „производна добра и пословне
услуге”: за најбољи корпоративни бренд и најбољи робни
бренд „НИС–Петрол”.
Реч је о награди коју додељује Привредна комора Србије, у сарадњи с Министарством трговине, туризма и телекомуникација, најбољим
робним и корпоративним
брендовима у Србији, као и
најбољим извозницима, манифестацијама и стартап
предузећима. Посебан кредибилитет награди даје чињеница да се најбољи брендови бирају на основу гласова самих
потрошача, али и стручне јавности, тржишно-финансијских параметара и оцене
стручног жирија.
У име компаније НИС награду за најбољи корпоративни бренд примила је Сања Лубардић, заменик генералног
директора и директор Функције за односе с јавношћу и

комуникације НИС-а, а признање за потрошачки бренд
примио је Павел Кандалинцев, заменик директора Блока
Промет за малопродају.
– Ово је четврти пут да наша компанија добија награду „Најбоље из Србије”, што
је само још једна потврда

препознатљивости
нашег
бренда и квалитета робе и
услуга које пружамо својим
потрошачима. Престижно
признање које смо добили
показатељ је да се наша компанија развија на прави начин – рекла је Сања Лубардић за „Панчевац”.

Признања „Најбоље из Србије” додељују се дванаесту годину заредом, а међу овогодишњим лауреатима нашло се
око 200 најбољих српских
брендова, међу којима су и
„Делез Србија”, „Хемофарм”,
„Тигар”, „Карнекс”, „Металац”
и многи други.
З. Ст.
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ПРОГРАМ НИС-a „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

ПРЕДСТАВЉЕНА ОПТИЧКА КЛУПА

Стари занати

Друштво физичара
Панчево помаже
талентима
Унапређивање науке
Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” у суботу, 4.
фебруара, био је домаћин представљања лабораторијске опреме која је набављена захваљујући НИС-овом програму „Заједници заједно”. Млади панчевачки таленти Исидора Мајкић и Александар Цуцић, ученици осмог разреда Математичке гимназије у Београду, и
Наталија Чакован, ученица
осмог разреда ОШ „Стевица
Јовановић” из Панчева, представили су могућности оптичке
клупе полазницима панчевачког Центра за таленте. Према
речима Ненада Грозданића,
представника Друштва физичара Панчево, реч је о реализацији првог дела пројекта „Наука – лака као музика”.
– Наше удружење ће уз подршку Нафтне индустрије Србије крајем фебруара организовати Фестивал науке. Поред
тога, набавили смо лабораторијску опрему за извођење експеримената из физике која је
била неопходна колегама из

Центра за таленте. Деца су до
сада све цртала и писала на табли, а сада, са овом оптичком
клупом, могу да изводе и експерименте. Она је коштала
120.000 динара и остаће трајно
у Центру за таленте, а моћи ће
да је виде и користе и друга деца, не само таленти већ сви
они који буду желели да ураде
неки од експеримената – рекао
је Грозданић за „Панчевац”.
Др Дра го љуб Цу цић, ру ко во ди лац Цен тра за та лен те, ис та као је да је ку пље на

оп тич ка клу па ве о ма вред на ствар.
– Ђаци коначно могу да се
баве експериментима. Физика
је пре свега експериментална
наука, али смо били принуђени да је математизујемо због
сиромаштва наших лабораторија. Оптичка клупа омогућава да се раде експерименти из
два сегмента физике: из геометријске оптике и таласне
оптике – рекао је Цуцић.
Циљеви пројекта „Наука –
лака као музика” јесу попула-

ризација науке међу младима
и унапређивање услова за несметан развој младих талената.
Друштво физичара Панчево
регистровано је као непрофитно невладино удружење
грађана које се бави унапређењем формалног и неформалног образовања, нарочито
када су природне науке у питању. У фокусу удружења је да
се у нашем граду унапреди љубав према науци и да се створе
бољи услови за рад и истраживање.

ПЕК „СОКО” ОБЕЛЕЖИО ДВАНАЕСТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

О путу којим се ређе иде
Спој традиције и
љубави према природи
Освојени су многи
познати врхови
у региону
ПЕК „Соко” је у недељу, 29. јануара, у дворани Културног
центра обележио дванаест година постојања премијером
документарног филма „Ходајући Светом гором”, посвећеног походу чланова тог клуба
од планине Атос до манастира
Хиландар. Филм је настао у
августу 2016. године, када је
седмочлана група кренула пут
Свете горе. Идеја је била да се
ова света земља, у којој се налази мноштво цркава и манастира, међу којима и српски
манастир Хиландар, прикаже
на један другачији начин.
Планинари су пут од Атоса
(највишег врха Свете горе, са
2.033 метра) до манастира Хиландар прешли пешке.

У овом занимљивом ходочашћу учествовали су Срђан Никић, председник „Сокола”,
Предраг Филипов, главни сниматељ и монтажер, Лука Ивановић, Бранислав Ровчанин,
Иван Маринковић, Дејан Радосављевић и Дејан Ивановић.
Циљ је био да се попну до врха
Атос и да одатле оду до Хиландара. Према речима аутора, ово
није уобичајена рута до српског
манастира – постоји директнији и лакши начини, али је пут
којим се ређе иде члановима
„Сокола” био инспиративнији
и занимљивији. Сав материјал
снимљен је на самој Светој гори, без накнадних дорада. Пу-

товање је трајало седам дана, а
екипа је користила успутне манастире и цркве за ноћење. У
сам Хиландар стигли су на велики празник Преображења господњег, 19. августа. Према речима аутора, овај филм је мали
водич свима онима који планирају да крену пут Атоса и Свете
горе. Чланови „Сокола” најавили су наставак, који ће бити
образовног карактера (посвећен нашој историји на Светој
гори), а биће снимљен у наредне две године.
Ово је други документарни
филм који је „Соко” направио.
Да подсетимо, документарац
„Ходајући Србијом и Црном

Гором” први пут је приказан
пре десет година и имао је велики успех – неколико приказивања на РТС-у и другим телевизијама.
Поводом прославе у име чланова „Сокола” присутним гостима обратио се Бранислав
Ровчанин, који је подсетио на
13. јануар 2005, када је група
дугогодишњих планинара и заљубљеника у природу основала
овај клуб. Како је рекао, освојени су многи познати врхови у
региону, а многобројне једнодневне и дводневне експедиције у заштићене паркове природе
и успони на познате планинске
венце остаће заувек упамћени.
Љубитељи природе и планинарења имали су прилику да
виде изложбу фотографија Рајка Р. Красића под називом „Хиландар који волим” у фоајеу
панчевачког културног здања и
да уживају у програму женске
певачке групе КУД-а „Станко
Пауновић” НИС – Рафинерије
нафте Панчево.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Састанак тима
Министарство
образовања
планира да следеће школске
године започне усаглашавање
потреба тржишта и процеса
уписа ђака у средње стручне
школе. У наредним данима биће покренута јавна расправа о
закону о дуалном образовању и
биће измењени постојећи закони који регулишу област
образовања. У складу с тим,
панчевачка локална самоуправа приредила је у среду, 8. фебруара, састанак поводом примене нове методологије уписне политике у средњим школама за школску 2017/2018.
годину. Ово је друго окупљање
стручне јавности у кратком року и, према речима организа-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

тора, оваква окупљања биће
интензивирана, а очекује се
пуна подршка Школске управе
у Зрењанину, директора средњих школа и других актера у
реализацији овог посла.
Састанку су присуствовали
чланови Градског већа мр Татјана Божић, задужена за
образовање, и Миленко Чучковић, задужен за област рада,

запошљавања и социјалне политике, представници Регионалне привредне коморе, као и
директори панчевачких средњих школа. Према речима Татјане Божић, нова уписна методологија предвиђа веће ангажовање локалне самоуправе, које се огледа у организацији и повезивању свих релевантних субјеката у овом про-

цесу. У складу с тим, Град
Панчево је извршио одређене
припремне активности. На
овом састанку директори панчевачких школа изнели су
своје предлоге за увођење нових занимања.
У нову методологију уписа
укључена је Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа. Према
речима Зорана Вирића, координатора за јужни Банат Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа,
први резултати анкете показали су да је шеснаест привредника с територије града Панчева и Ковина изразило потребу
за реализацијом практичне
наставе за шездесет ученика.
Како је он рекао за наш лист,
привредници су нарочито заинтересовани за занимања
оператер и заваривач, профиле који се образују у Машинској школи Панчево.

Удружење грађана „Панонке” у сарадњи са ОШ „Ђура
Јакшић” организовало је радионице за ученике нижих
разреда те васпитно-образовне установе посвећене старим занатима. Реч је о пројекту „Едукативни центар
традиционалних техника за
децу”, који се спроводи уз
финансијску подршку панчевачке локалне самоуправе.
Према речима аутора овог занимљивог едукативног про-

грама, идеја је да се стари занати сачувају од заборава и
да се старе технике рукотворства пренесу на млађа поколења. Основци су учили о
ткању, ваљању вуне, везу и
многим другим техникама и
природним материјалима.
Планирано је да се радионице организују и у другим
школама, како би што већи
број панчевачких малишана
био обухваћен овим програмом.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ

Стваралаштво Баната
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” расписао је петнаести књижевни и
литерарни конкурс за ученике виших разреда основних
школа из Баната. Тема је
слободна, а радове треба слати под пуним именом и презименом на адресу панчевачког центра за таленте.
На књижевни конкурс ђаци могу пријавити највише
три песме или три кратке
приче, а на ликовни само један рад. Млади сликари сами бирају технику израза

(сликање, цртеж или графика). Крајњи рок за слање
уметничких дела је 20. март,
а коначни резултати конкурса биће објављени крајем
марта. Додела признања најуспешнијим сликарима и
писцима планирана је за
април, када ће бити одржана
15. смотра уметничких радова ученика из Баната. Поред диплома, победници ће
бити награђени и новчано:
прва награда износи 4.000,
друга 3.000, а трећа 2.000
динара.

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.

Малиша
Прелепо штене, старо око два
месеца, недавно је заједно с
мајком пронађено у једној напуштеној кући на Миси и отада
волонтери воде рачуна о њима.
Псић ће бити средњег раста, а личи на златног ретривера. Једини је преостао из легла од неколико штенаца, али
је престао да сиса и сада већ
може самостално да се храни.
То значи да може да потражи
нови дом. Сви заинтересовани
могу се јавити на број телефона 060/747-14-16.

Црни
лепотани
Два штенета (црно мушко и једно
женско) стасала су за удомљавање и
након веома хладне зиме траже топао и сигуран кутак у којем би се
скућили. Стари су око два месеца и
биће онижег раста.
Уколико их неко удоми заједно,
имаће већ уигран, весео тим, који
ће улепшати свако двориште. Информације се могу добити на
064/153-15-10.

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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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Дођите на концерт

Пише:
др Мирослав Тепшић
У моментима када се чинило да сибирским хладноћама нема краја, киша и тмурно време дошли су као право
освежење. Ортопеди су одахнули, као и многи суграђани
који су били под ризиком да
задобију опасне преломе. С
друге стране, особе с високим крвним притиском и даље се жале на главобоље, напетост, нестабилан ход и вртоглавицу.
Не сећамо се да су гастроинтестинални вируси били
тако упорни као што је то
случај ове зиме. Бол у желуцу, повраћање у млазу, изражена мучнина и губитак апетита разлози су за почетни
страх и помисао да смо бактерије или токсине унели
храном. Умирујуће су, ипак,
информације о сличним тегобама присутним у колективу, комшилуку или породици. Тада се лакше прихвата и
чињеница да се терапија
ових стања заснива на мировању, лаганој храни и надокнади течности.
По логици ствари, најчешће говоримо о болестима
које су веома присутне у популацији. Невоља настаје
оног момента кад се млада
особа суочи с ретким стањем
које угрожава живот, а није
га лако препознати. Плућна

емболија убраја се у такве
компликације, а бива често
недијагностикована или касно дијагностикована. Тромбоза дубоких вена ногу
обично буде извор тромба
који заврши у плућима и
проузрокује поремећај циркулације са честим смртним
исходом. Анамнестички добијемо информацију о изненадном осећају недостатка
ваздуха или поремећају свести. Обично питамо за породичне болести, пушење, алкохол... али зато ћемо ретко
помислити на дуготрајно седење за радним столом, у аутомобилу или лежећи положај у кревету, а управо то
може створити услове за
формирање тромба и животну угроженост.
Привилегија коју имају запослени у нашој служби да
помажу људима у невољи,
постаје још значајнија када
наиђемо на исто такву помоћ и разумевање наших суграђана. Како другачије изразити захвалност него споменути примере несебичне
помоћи појединаца и фирми
који су нам донирали опрему за рад. Београдска фирма
„Ирпетрол” купила нам је
три теренске торбе, а штампарија „Графос” још три, док
је месара „Бурјан” финансирала осамдесет мајица са
ознакама Хитне помоћи.
С великом радошћу најављујемо и хуманитарни
концерт КУД-а „Абрашевић”, који ће са гостима наступити 20. фебруара, у 19
сати, у Културном центру.
Циљ концерта је прикупљање средстава за куповину
ЕКГ апарата за нашу службу. Позивамо све људе добре воље да куповином карте по цени од 300 динара
помогну ову племениту акцију.

Петак, 10. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

ПРЕВЕНЦИЈА СПАСАВА ЖИВОТ
У Панчеву годишње
600 новооболелих од
рака
Сваке године од
малигнитета умре
око 390 Панчеваца
Смањити факторе
ризика и одлазити
на редовне контроле
У оквиру Календара здравља,
4. фебруар се обележава као
Светски дан борбе против рака. Кампања коју су тим поводом покренуле Светска здравствена организација и Међународна унија за борбу против
рака почела је прошле године
и трајаће до 2018, а обележава
се под слоганом „Ми можемо.
Ти можеш”.
Њен циљ јесте да подсети на
који начин сваки појединац,
али и читава заједница могу
дати свој допринос у глобалној борби против ове тешке
болести.
Бесплатни прегледи
Обележавање Светског дана
борбе против рака било је повод и за акцију превентивних
прегледа, која је у понедељак,
6. фебруара, у јутарњим часовима спроведена у здравственој амбуланти „Горњи град”.
Прилику да провере своју телесну тежину и индекс телесне масе, висину, крвни притисак, масноћу и шећер у крви
искористило је тридесет троје
Панчевки и Панчеваца. Грађани старији од педесет година
могли су да на лицу места ураде и хемокулт тест, а за ту опцију одлучило се њих двадесет
двоје.
Доказ да је добро искористити прилику и проверити
своје здравље у некој од ова-

Одазовите се позиву за скрининг
квих акција Дома здравља, које се одржавају и неколико пута месечно, јесте чињеница да
је код једног суграђанина хемокулт тест био позитиван на
окултно крварење, а да су четири жене, на основу уочених
фактора ризика, добиле упут
да ураде мамографски преглед. Како смо сазнали у Дому
здравља, међу 33 прегледана
пацијента, код њих 15 је дијагностикован повишен крвни
притисак, шеснаесторо је имало холестерол изнад горње
границе, десеторо је гојазно, а
у три случаја је установљен
повишен шећер у крви. Овакви резултати нису сјајни, али
пацијентима засигурно много
значе, будући да су они благовремено открили не само то да
њихово здравствено стање није савршено већ су добили и
важне савете о томе шта би
могли да учине како би регулисали оно што није у реду.
Уколико узмемо у обзир да су
управо нездрав стил живота,
стрес, физичка неактивност,
прекомерна телесна тежина,
неадекватна исхрана и пушење, уз генетски фактор, разли-

У ТОКУ РЕАКРЕДИТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА
КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Педикир у лавору

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Веровали или не, једну четвртину костију у нашем телу чине кости стопала. Уз 26
костију, ту су и 33 зглоба,
107 лигамената, 19 мишића,
многобројне мишићне тетиве, крвни и лимфни судови
и нервни завршеци. Око
250.000 знојних жлезда налази се у једном пару стопала! У просеку човек дневно
стојећи проведе око пет сати, а ходајући направи око
8.000 корака, што је током
живота 180.000 километара.
То нам говори да просечно
активан човек до седамдесете године препешачи Земљину куглу четири пута.
Када све ово знамо, јасно
нам је да су стопала огледало здравља и да заиста треба
да се бринемо о њима на
прави начин. Салонски педикир је право решење, јер
тамо у стерилним условима
добијате најбољу негу, али и
медицинску подршку за сваки проблем.
Ипак, ако желите сами да
се бринете о својим стопалима, требало би да бар једном

месечно потопите ноге у лавор с топлом водом у коју
сте додали неку миришљаву
со или пак неколико зрнаца
хипермангана како бисте
дезинфиковали стопала. Након 15 минута истурпијајте
пете адекватном турпијом
мање гранулације (грубља).
Прво обришите ноге, а турпију делимично поквасите и
трљајте док не почну да отпадају задебљања. Потом
погурајте заноктице нежним
дрвеним гурачем. Ако сте
вешти, одсеците огрубеле
заноктице, а ако нисте, само
грубо трљајте пешкиром по
њима док се не одвоје. Можете их квасити хидрогеном
(3%), јер он додатно извлачи
нечистоће из свих углова
нокта. Потом исеците нокте
равно. Не заобљавајте ивице, јер касније то може проузроковати урастање нокта.
Ако не мажете нокте лаком,
ставите неколико капи маслиновог уља и утрљате прстима како би заноктице биле неговане, а нокатна плоча
добила сјај. Намажите и пете неком маснијом кремом.
Најбоље би било да садржи
што већи проценат урее.
Ако имате проблем с гљивицама, јавите се прво вашој
педикирки, јер је у салону могуће решити многе проблеме
с ноктима. Одатле ће вас упутити доктору ако се испостави да је то потребно. Проблем
сам од себе неће проћи, па
немојте чекати и ризиковати
да се закомпликује.

Чекају се добре вести

чите инфекције и претерану
изложеност сунчевој светлости, главни фактори ризика
који доводе до различитих облика малигнитета, утолико јасније бива колико је значајно
водити рачуна о здрављу и редовно одлазити код лекара.
Ваља подсетити и на то да је и
сам рак у 90 одсто случајева
излечив управо ако се открије
на време.
Забрињавајући подаци
Ипак, чини се да људи широм
света још немају довољно развијену свест о значају бриге о
свом здрављу. То потврђује и
статистика: сваке године чак
8,2 милиона људи на планети
умре од рака, од чега половину (четири милиона) чине људи старости 30–69 година.
Ни у нашој земљи ситуација
није светлија: годишње се дијагностикује око 36.000 нових
случајева рака, а више од
20.000 особа умре од малигних болести. Нажалост, током
последње деценије оболевање
од рака у Србији порасло је и
код мушкараца и код жена.
Мушкарци у нашој средини
најчешће се разболевају од рака плућа, дебелог црева, простате, мокраћне бешике и желуца, а код жена се малигни

процес у највећем броју случајева локализује на дојци, дебелом цреву, плућима, грлићу
материце, телу материце и
панкреасу. На основу података Регистра за рак Завода за
јавно здравље Панчево, у Јужнобанатском округу годишње у просеку око 1.307 особа
оболи и 937 умре од малигних
болести. Од тог броја, само у
Панчеву око 600 особа оболи и
око 390 умре од малигнитета.
У Заводу кажу да охрабрује
чињеница да су и у нашој земљи започети скрининг-програми за рано откривање оних
малигних болести које су најпревентабилније, па се тако
спроводе скрининг рака дебелог црева, дојке и грлића материце. По препоруци Министарства здравља, пацијенти с
територије јужног Баната позивају се на скрининг-програме рака дебелог црева и рака
дојке, а прегледи се врше у
Панчеву.
Статистички подаци Завода
потврђују да су у 2016. години
од 5.806 особа које су позване
на скрининг колоректалног
карцинома у Панчеву, 5.744
особе пристале на преглед, а
њих 4.057 урадило је тест на
окултно крварење. Тај тест је
био позитиван код 325 особа.
Урађено је 175 колоноскопија,
при чему је откривено пет
карцинома, дијагностиковано
и одстрањено 70 полипа и уочена су три друга обољења дебелог црева.
Када је реч о скринингу рака
дојке, прошле године је на
прегледе позвана 2.181 жена, а
није се одазвало њих свега двадесет. Њих 1.248 урадило је
мамографију. У 33 налаза забележен је позитиван BI-RADS
4 и 5 (вероватна малигна промена и готово сигурна малигна
промена). Уз то, откривено је
девет бенигних промена и један карцином. Код осталих
сумњивих налаза у току је додатна дијагностика.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Лажне чоко-куглице

Тим спољашњих оцењивача
Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије
(АЗУС) провео је три дана у
Дому здравља и оцењивао рад
те установе. Након што је крајем 2014. године Дом здравља
акредитован на период од три
године, дошло је време за реакредитацију.
Извештај о томе какво су стање затекли у Дому здравља,
оцењивачи су пред запосленима и медијима изнели у четвртак, 2. фебруара, али на коначну оцену Агенције мораће да се
сачека још најмање петнаестак
дана. Но судећи по похвалама
које су о документацији и свим
службама и амбулантама установе изрекли како оцењивачи,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

тако и чланови фокус група, више је него извесно да ћемо
ускоро из Дома здравља чути
лепе вести. Реакредитација ће
бити потврда да установа у свакодневном раду успешно примењује утврђене стандарде у заштити здравља становништва.
– Анализирали смо сваки
сегмент рада на основу преко
450 задатих критеријума. Општи утисак је позитиван. Као
највећу снагу Дома здравља
издвајамо људске ресурсе и
велику подршку локалне самоуправе – рекла је Весна
Златановић Митић, вођа тима
спољних оцењивача АЗУС-а.
Директорка Дома здравља
Данијела Ристовски Корниц
није крила задовољство због
утисака које су изнели оцењивачи, али је нагласила да је то
резултат непрекидног ангажовања запослених и локалне заједнице на сталном унапређењу квалитета рада установе.

Ближи се Дан заљубљених, а
можда и нека годишњица...
Можда једноставно желите
да ових дана неком пружите
мали знак пажње. Најбољи
начин за то јесте да му поклоните неки слаткиш. С обзиром на то да је реч о особи

до које вам је стало, било би
најбоље да јој припремите
нешто здраво и укусно.
Ове куглице заправо у себи не садрже чоколаду, али
дају пун утисак чоколадног
десерта. Отуд и ово помало
шаљиво име за њих.

Састојци: 170 г урми, 120 г ораха, 35 г какао праха и једна супена
кашика меда.
Припрема: Урме потопити у топлу воду, па после неколико минута
пажљиво ољуштити и извадити коштицу. Самлети орахе. У сецко
убацити урме, орахе, какао и мед. Миксати док се не добије једнолична маса. Влажним рукама обликовати куглице и ређати на тацну обложену папиром за печење. Куглице декорисати по жељи: могу се уваљати у кокос, какао, млевене орахе или прелити чоколадом.
Чувати у фрижидеру.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

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

100 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

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

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ САЛОНА „30 X 30” КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

ЛИЦЕ ИЗБЕГЛИЦЕ

Музика
Субота, 11. фебруар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: ASAP журка.
Уторак, 14. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт групе „Неверне бебе”.

Представе
Петак, 10. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Бајка о позоришту” „Звездара театра” према драмском
тексту Владимира Ђурђевића. Режија: Марко Мисирача. Играју: Тихомир Станић, Милош Самолов, Петар Стругар, Снежана Савић, Искра Брајовић / Невена Ристић, Миодраг
Крстовић и Весна Станковић.

Књижевност
Уторак, 14. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: премијерно приказивање филма „Енклава” и промоција
по филму написане књиге „Косово, вера и помирење” Горана Радовановића. Са аутором ће разговарати књижевни критичар Милан Орлић.

Изложбе
Петак, 10. фебруар, 19 сати, галерија Градске библиотеке:
отварање изложбе дигитално генерисаних графика „Виртуелне рефлексије” Катарине Ди-Џеј Урошевић и Јелене Лалић.

Тематски програм
Понедељак, 13. фебруар, 13 сати, и уторак, 14. фебруар, 11
сати, Дом омладине Панчево: четворо уметника из Чешке –
Петра Бејдова, Анета Бендакова, Пшемисл Черни и Лукаш
Беран биће гости Школе цртања Дома омладине.
Четвртак, 16. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: предавање Јање Тодоровић, професорке, публицисте
и сараднице Пастирског саветодавног центра из Београда,
на тему „Православље и окултизам”.

Програм за децу
Субота, 11. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Пипи Дуга Чарапа у квизионеру” „Пан театра”. Режија: Оливера Викторовић Ђурашковић. Играју:
Марта Милосављевић, Маријана Дугалић и Иван Иванов.

Петак, 10. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Трећа награда припала
нашој суграђанки
Милици Режи
На конкурс пристигло
227 дела аутора из
Србије, БиХ, Црне
Горе, Словеније,
Турске, Словачке,
Аргентине и Италије
Изложба „30 x 30”, коју чини
избор радова пристиглих на
истоимени ликовни конкурс
Културног центра Зрењанина,
отворена је у четвртак, 2. фебруара, у панчевачкој Галерији савремене уметности.
На конкурс који је расписан
прошле године пристигло је
227 дела аутора из Србије,
БиХ, Црне Горе, Словеније,
Турске, Словачке, Аргентине и
Италије. Прва награда је припала Бојану Оташевићу, другу
је заслужио Давид Млађовић,
а трећа је на панчевачком
отварању изложбе уручена нашој суграђанки Милици Режи
за рад „Чекамо Ану”. О наградама је одлучивао жири у саставу: Ана Маријановић, историчар уметности, Миленко
Аћимовић, академски сликар,
и мр Милутин Мићић, академски сликар и аутор пројекта.
Уметници су имали ограничење у виду формата – услов је

Рад „Чекамо Ану” Милице Реже
био да им радови буду димензија тридесет пута тридесет
центиметара. Као и ранијих
година, и овог пута им је понуђен проблемски задатак. Аутор пројекта Милутин Мићић
тему је назвао „Лице и збег...
Избеглице и бег лица... Избеглица и без лица... Свет избеглица”.
– Ове године сам се определио за промишљање о избеглиштву као ситуацији која нам је
наметнута, дата. Жеља ми је

била да се на креативан начин
дубље укаже на тај бесмислен
и нехуман проблем који се појавио, на његов узрок, на одговорне који су покренули целу
ту лавину, нехуман положај у
којем се и сами људи мењају...
Није само то избеглиштво – та
врста очигледног избеглиштва
оно што је мета у овом мом
промишљању. Занима ме, у
сплету околности и у контексту
стварања услова у којима живимо, зашто се било ко од нас у

овој земљи, овом граду, осећа
избеглицом, прогнаним, вишком... Нисам за то да се слепо
прихвати чињеница да је то тако. О томе се може мислити и
дубоко верујем да се могу мењати услови да се то не догоди.
Зашто се ја осећам избеглицом,
прогнаним, вишком на радном
месту, у породици, зашто се
осећам избеглицом ако не радим, да ли сам одговоран... И
крајња инстанца и промишљање феномена избеглиштва јесте да се све више осећамо кривим што смо такви какви јесмо
и онда имамо осећај да смо избеглице у сопственом телу –
објашњава Мићић.
Ликовни салон „30 x 30”
Културног центра Зрењанина
постоји већ једанаест година,
а број уметника који своје радове шаљу на конкурс све је
већи.
– Једанаест година није мало
када размишљамо о култури и
уметности. Обично пројекти у
овој области трају неколико
година, па се пре заврше него
што заживе. Заиста сам задовољан што смо успели свих
ових година да трајемо, да то
иде узлазном линијом –
искрен је Мићић.
Поставка се може погледати
до 14. фебруара. Радови ће током године бити изложени и у
Арт-центру Београд и у Музеју
Срема у Сремској Митровици.

ВИЂЕЊЕ ОНОСТРАНОГ – О ДУХОВНОСТИ И КУЛТУРИ

избор

МОЈ
МОЈ
Ванвременска
ремек-дела
Марко Војиновић, студент
индустријског инжењерства
МУЗИКА: Шездесет седма је
била, по мом мишљењу, једна од најбољих година за
светску музику. „Муди Блуз”
је издао један од првих албума протопрогресивног рока
„Дани прошле будућности”,
„Пинк Флојд” – свој први албум „Фрулаш на дверима зоре”, а „Лав” је објавио „Заувек се мења”. Ипак, два албума из 1967. морао бих да
истакнем као препоруку за
било кога ко себе сматра
слушаоцем квалитетне популарне музике. Први од
њих је „Оркестар клуба усамљених срца наредника Пепера” од „Битлса”, а други
„Велвет андерграунд и Нико” истоименог њујоршког
дуа и немачке певачице. Оба
албума у потпуности су
трансформисала прогресивни и психоделични рок, дефинисала инди музику и
арт-рок и поставила темеље
за настанак глем музике и
построка. Без њих не би постојало много сјајне музике
написане у последњих пола
века. Тако ће 2017. бити година великих музичких јубилеја.
ФИЛМ: Као неко ко живи у
великом граду у Северној
Америци, често имам прилику да присуствујем премијерама одличних филмова.
Један од њих ме је фасцинирао ове зиме, врло вероватно
више него било који филм
који сам погледао у последњих годину дана или две
го ди не. Уко ли ко има те
прилику да у наредних неко ли ко не де ља по гле да те
„Манчестер крај мора”, никако је немојте пропустити.
Кејси Афлек, брат глумца и

продуцента Бена Афлека, савршено је одиграо врло комплексну улогу младића који
се, да би преузео старатељство над сином недавно преминулог брата, враћа у свој
родни град, пун болних
успомена и људи који га презиру. Штавише, највећи сукоб у филму дешава се управо у мислима њега самог, изједеног од кривице и мржње
према себи и свему што је
учинио. Начин на који је
филм написан и одглумљен,
као и његова моћ да изазове
разумевање и саосећање за
све ликове у причи, није налик ничему икада приказаном на белом платну.
КЊИГА: За сам крај, вест да
је, посебно након инаугурације Доналда Трампа као
председника САД, Орвелова
„1984” постала једна од најпродаванијих књига претходног месеца. Само, обратите пажњу – уколико одлучите да прочитате ово ванвременско ремек-дело дисутопије, уочићете много више
сличности измећу Орвеловог света и Србије него што
бисте испрва помислили!

Триптих за генија
Нова књига Владимира Меденице, под насловом „Триптих
за генија”, представљена је у
четвртак, 2. фебруара, у читаоници Градске библиотеке.
Том приликом су аутор и Драгослав Бокан, редитељ и писац, одржали и предавање
„Виђење оностраног – о духовности и култури”.
„Триптих за генија” је књига
есеја у којој су представљени
руски уметници сребрног века
и њихове „претече” – Данило
Хармсо, Андреј Бели и Велимир Хлебњиков; Леонид Андрејев, Михаил Врубељ и
Александар Скрјабин. Састављена је из три поглавља, која
се симболично зову „Повратак
анђела”, „Бела крила” и „Црна
крила”.
– Ово дело нам нуди покушај одговора на питања која
читаво човечанство већ хиљадама година тражи. Где је
смисао? Да ли је смрт крај?
Како проћи кроз те двери и

живи у сваком од нас и чека
да изађе и да заплеше у последњем дану нашег живота.
Они умеју на посебан, пророчки, веснички, чудесан начин да савладају тај тајанствени глас који нас копка и
који носимо у себи све до самог краја – прича Драгослав
Бокан.
Владимир Меденица је издавач, публициста, преводилац и есејиста.
ући у оно о чему се надамо, а
бојимо се да га можда и нема? Руси су крајем 19. и почетком 20. века направили
„велико спремање” у духовној
и интелекту алној исто рији
човечанства, не за Русију, него за читав свет. Понудили су
нам методе, технике, шифре,
неке необичне утешне речи,
посебне уметничке молитве у
сликама и у реченицама које
мо гу да нас одбране пред
смрћу, да утишају смрт која

ПРЕДСТАВА О ВИЗБАДЕНСКОЈ ПЉАЧКИ
ПРИНЦА

Пронађени дневници
краљице Наталије
Анализа романа „Кроз прстохват цимета” наше суграђанке Александре Михајловић
одржана је у петак, 3. фебруара, у читаоници Економско-трговинске школе „Паја Маргановић”. О књизи су, поред
ауторке, говорили ученици
треће године те средње школе,
а модератор програма била је
професорка књижевности Вања Јекић.
Књижевница каже да су писма краљице Наталије Обреновић, која се налазе у књизи,
послужила немачком редитељу Армину Конраду да направи представу „Визбаденска
пљачка принца”. Тема је истоимени историјски догађај, када је краљици, по налогу њеног
мужа Милана, који је био у договору с Бизмарком, „отет”

син Александар из виле у немачкој бањи Визбаден, где је
боравила, јер су они тада били
у озбиљној свађи и пред разводом. Представа је баш у тој вили премијерно изведена 18.
новембра прошле године.
Ауторка романа „Кроз прстохват цимета” је, заједно са
исто ри чар ком Су за ном Ра јић, дошла до досад непрегледаних дневника краљице
Наталије, који су закључани
чувани у Ватикану. Књижевница се нада да ће ти рукописи послужити историчарима.
Александра Михајловић је
открила да пише и трећи роман, у којем је реч о јувелирству
од средњег века до данас, а најавила је и своју прву самосталну збирку поезије, која треба да
буде објављена ове године.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ

Обука младих
филмаџија
Седамнаеста генерација групе
за филм Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин”
почела је да ради у суботу, 4.
фебруара, у просторијама тог
центра. Полазници, којих је
ове године више од десет, током наредних пет месеци учиће основе филма, а већ на пролеће имаће прилику да и сами
постану аутори. Предавач и
вођа групе, као и свих претходних година, јесте филмски
редитељ Иван Ракиџић.
– Наш задатак је да их научимо да снимају филм, а они
који се не определе да им
филм буде професија, постаће
квалитетна филмска публика.
Први део рада школе је теоретски, а други практичан, када ће полазници снимати своје прве филмове и вежбе, а на
часовима ће гледати кратке
филмове и филмове које су
снимале претходне генерације. Они који упишу факултет
драмске уметности, већ ће
имати добар део знања из градива које се учи на првој години – каже Ракиџић.
Након одслушаних часова и
завршног испита у виду свог
првог филма полазници ће
почетком јула отићи у филмску колонију „Делиблатски
песак”, где ће радити заједно
са својим старијим колегама.

Групу за филм је од њеног
оснивања похађало више од
шездесет полазника, а последњих година интересовање је
све веће. Многи од њих и данас иду у колонију, глуме,
снимају филмове с новим полазницима, а десетак је уписало и завршило факултете и
академије за ову уметност, у
земљи и иностранству.

Страну припремила

Милица
Манић
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ПРЕДСТАВЉЕНЕ ДВЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

КАЧАРЕВАЧКА СЛАНИНА ОДЛИЧНО
ИДЕ УЗ ДОЛОВАЧКО ВИНО
Једни завршавају,
други почињу

Месне актуелности
Банатски Брестовац: На последњој седници Скупштине
Месне заједнице донета је
одлука да се приступи санацији сале Дома омладине,
као и да радници ЈКП-а

Заједнички наступ
пред новинарима
За претечу данашњих манифестација, популарно названих „јаде”, сматра се догађај
када је пре тачно тридесет година група качаревачких ентузијаста, након једне жучне
кафанске расправе, одлучила
да направи такмичење за најбољу сланину.
Није прошло много времена, а ова манифестација је добила атрибут „светска” и постала лајтмотив за настанак
сличних фешта.
Промоција у ТОП-у и на Корзоу
И док су Качаревци славили
најомиљенији банатски сухомеснати производ, једанаест
година касније и Доловци су,
свесни да имају шта да понуде, одлучили да укажу све почасти одличном вину, од грожђа произведеног у њиховим
виноградима.
Зато се сада поносимо надалеко чувеним „Сланинијадом”
и и „Винаријадом”. Изузев што
се сланина и вино одлично слажу, две интернационалне манифестације спаја и то што се
годинама одвијају у фебруару.
Стога, није изненађење да су у
среду, 8. фебруара, уз сву логистичку подршку Туристичке организације Панчево, обе представљене на заједничкој конференцији за новинаре. Том приликом
је, у име Доловаца, новинаре и
друге госте, испред организатора
– Удружења винара и винограда-

„Комбрест” ускоро започну
уређење центра. Хумористичка представа под називом „Конкурсијада у Кикиригији” биће изведена у суботу, 11. фебруара, од 17 сати, у Дому културе.

Гурмани већ дегустирали специјалитете
ра „Свети Трифун”, поздравио
Богдан Анкуцић, док је код Качареваца за то био задужен Ненад
Шалетић. Потом су младе снаге
Јована Радоњин и Бранислава
Богдановић информисале јавност о садржају програма. Истовремено се на Корзоу одвијала заједничка продајна изложба вина
и сухомеснатих специјалитета.
Завршетак „Винаријаде” на
Светог Трифуна
Деветнаеста доловачка „Винаријада” почела је још пре
де се так дана дегу ста цијом
производа од грожђа, а наставље на је пре дава њима из
области виноградарства и поменутом промоцијом у граду.
Сви они који желе да провере квалитет свог вина, узорке

могу предати у доловачкој Месној заједници у петак, 10. фебруара, по подне, као и у суботу, 11. фебруара, од 9 до 15 сати. У то време свечаним отварањем почеће и сама манифестација, након чега ће уследити такмичење у брзом испијању шприцера и бесплатна подела садница винове лозе, а за
подне је планиран обилазак
винског подрума у кући Ђорђа
Стајића. Оцењивање и проглашење победника почеће у 19
сати у Дому културе.
Манифестација ће бити
окончана на сам дан Светог
Трифуна, 14. фебруара, симболичним орезивањем винограда удружења и изложбом
слика у школи, где ће, уз резање славског колача и уручење
награда победницима, бити
одржано завршно вече.
Следи инвазија на Качарево
Након винопија на ред ће доћи и љубитељи специјалитета
од сувог меса – у четвртак, 16.
фебруара, тачно у подне, биће
отворена тридесета качаревачка „Сланинијада”, која ће
трајати до раних вечерњих сати у недељу, 19. фебруара.
Током сва та четири дана,
између 8 и 20 сати, у спортској

хали и на централном сеоском
тргу неколико стотина излагача продаваће сланину и разне
друге ђаконије.
Поново ће бити организована такмичења за најбољу домаћу, занатску и индустријску
сланину, а од ове године и избор за најдебљу сланину, као и
ону од мангулице. Сви заинтересовани могу послати узорке
величине од триста до петсто
грама на адресу Улица маршала Тита 35, Качарево (за Туристички клуб „Сланинијада”),
или их лично донети 16. фебруара до 10 сати, када ће реномирани стручњаци започети
оцењивање. За победнике је
обезбеђен пристојан наградни
фонд.
По традицији, организатори
припремају и богат пратећи
програм, па ће и овог пута бити
културно-уметничких и забавних садржаја, као што су „трка
прасића”, „прасе је пуштенo”, и
бројних надметања, попут
оних у топљењу сланине и припремању свињског паприкаша
и сланинарског пасуља.
Укратко, много је разлога да
десетине хиљада гурмана још
једном изврше инвазију на
„најмасније” село на свету.

НАСТАВЉА СЕ БОРБА ЗА СПАС НАДЕЛА

Љубитељима природе добродошла свака помоћ
Удружење спортских риболоваца „Надел” се већ годину дана, од оснивања, храбро бори
за своју животну средину, иако нема потпору ниједне државне институције.
Отада је много урађено за
спас водотока који је због немара неких других људи већ
дуже време „тонуо” у муљ и коров. Наиме, четрдесетак потпуних ентузијаста, уз помоћ
тек понеког доброг самарићанина, извело је осам акција,
када су, поред осталог, комплетно очишћене обе обале
Надела ка Омољици.
Према пројекту који су сами израдили, следе кошење
трске и наставак уређења приобаља, што би подразумевало
постављање десет до петнаест
сунцобрана, равнање пецарошке стазе и насипање ризлом.
Али за то је потребно не баш
мало улагање.
Ови љубитељи природе не
желе никог да мољакају, већ
позивају све којима је Надел

Страну припремио

Јордан
Филиповић

осамдесетак малишана – навео је Танев.
Досад су чланови удружења,
искључиво из сопствених извора, уложили неколико стотина хиљада динара у пројекат ревитализације Надела, а
само геодетски премери вредели су око сто хиљада.
Први ефекти су већ видљиви, јер поменута речица сада
има стабилан доток и проток,
а све је више и рибе.
Сви који желе да се укључе у
овај смели еколошки подухват,
могу добити информације на
број телефона 064/36-56-613.
на срцу да помогну на било
који начин. Председник поменутог удружења Далибор
Танев не крије да је свака подршка више него добродошла.
– И то не мора да буде исказано у новцу, јер смо свесни
да су људи изгубили поверење
у много тога, па и у овакве организације. Зато немамо ништа против да нам неко донира материјал или свој рад. Било како било, на овај или онај
начин доспећемо до зацртаног циља – да до августа уредимо полигон за такмичење
деце у спортском риболову, у
којем се лане надметало

ЗБОГ РЕНОВИРАЊА ДОЛОВАЧКЕ АМБУЛАНТЕ

Здравствене услуге
у Месној заједници
Дуго чекано реновирање доловачке амбуланте почиње у
четвртак, 9. фебруара, па ће
персонал и опрема привремено бити пресељени на другу
локацију. Од тог дана грађанима поменутог места здравствене услуге биће пружане у
просторијама Месне заједнице „Мита Вукосављев” у Улици краља Петра Првог број 5.

Пацијенти могу заказивати
лекарске прегледе путем телефона 062/192-62-53.
Инвеститор поменутих радова је ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева, а
планирани период за окончање реновирања амбуланте је
педесет календарских дана,
што ће умногоме зависити и
од временских услова.

Банатско Ново Село: Скупштина Месне заједнице је на
последњој седници усвојила
финансијски план. Дирекција за изградњу и уређење
Панчева припрема јавну набавку за изградњу капеле.
Долово: „Винаријада” је настaвљена предавањима за произвођаче и промоцијом на
панчевачком Корзоу, а централни програм биће приређен у суботу, 11. фебруара, од
9 сати, на доловачком пијачном тргу. Због реновирања амбуланте грађанима ће здравствене услуге бити пружане у
просторијама Месне заједнице. Женски рукометни клуб је
започео припреме за пролећну сезону.
Глогоњ: Након паузе због
хладног времена настављени
су радови на прикључењу водовода на градску мрежу.
Слободан Николић приредио је у четвртак, 8. фебруара, предавање под називом
„Тумачење снова”. Изборна
скупштина удружења повртара биће одржана у четвртак, 16. фебруара, од 18 сати.
Иваново: Хумористичка представа под називом „Конкурсијада у Кикиригији” изведена је у суботу, 4. фебруара, у
Дому културе. Та установа
конкурисала је код Мини-

старства културе за финансирање десетог салона фотографије „Иваново у фокусу”.
Јабука: Представници Месне
заједнице и извођач радова
договорили су се да ускоро
почне реконструкција пешачке стазе поред школе.
Предавање о пољопривреди,
уз изузетно добар одзив,
приређено је у понедељак, 6.
фебруара, у Дому културе, у
организацији Месне заједнице и Института „Тамиш”.
Качарево: Због примећених
потенцијално радиоактивних контејнера у касарни,
надлежна републичка инспекција обавила је мерење
радијације у близини, у улицама ЈНА и Народног фронта, и није установила повећано зрачење. Дом културе је
потписао уговор с фирмом
„Mobil 3D Cinema” из Београда о заједничком приказивању актуелних филмова у
спортској хали, које ће почети крајем месеца.
Омољица: У склопу припрема за изградњу спортске хале компетентни стручњаци
из Дирекције и представници Месне заједнице заједнички су одредили будућу
локацију у школском дворишту. Институт „Тамиш” је
одржао предавање у уторак,
7. фебруара, у Дому културе.
На истом месту у четвртак,
9. фебруара, у 18 сати, биће
отворена изложба фотографија под називом „Три
објектива”.
Старчево: Туристичка организација конкурисаће током
године код Министарства туризма за финансирање завршетка израде неолитског насеља. Изложба слика Бојане
Рајевић из Земуна отворена
је у четвртак, 2. фебруара, у
галерији „Боем”. Наредног
дана у Дому културе Веселин
Шљиванчанин промовисао
је своју књигу под насловом
„Сине, буди човек”, а у недељу, 5. фебруара, у ККК-у је
изведена представа „Конкурсијада у Кикиригији”.

ПУТУЈУЋА ХУМОРИСТИЧКА
ДЕЧЈА ПРЕДСТАВА

„Конкурсијада”
гостује у свим селима

Након што је играна у Панчеву, Глогоњу, Јабуци, Долову и Иванову, хумористичка
представа „Конкурсијада у
Кикиригији“ насмејала је и
старчевачке малишане у недељу, 5. фебруара, у тамошњем Креативном културном клубу.
Овај интересантан комад
на шаљив начин приказује
различите друштвене аномалије данашњице. Глумци јабучког аматерског позоришта „Мали принц” показали
су због чега све то један јавни конкурс може да се назове „Конкурсијадом у Кикиригији”.

Текст представе написао је
Илија Бетински, а комад је
режирала Драгана Вујасиновић. У питању је пројекат
удружења „Осогово” из Панчева, поменутог позоришта
„Мали принц” и Дома омладине Панчево, који финансира Град Панчево.
Путујуће позориште извешће следећу представу у суботу, 11. фебруара, у 17 сати,
у брестовачком Дому културе, а дан касније у Дому
омладине у Качареву, од 19
сати.
„Конкурсијада у Кикиригији“ биће играна и у Омољици и Новом Селу.
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ХРОНИКА
У ПОНЕДЕЉАК У НОВОМ САДУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Српски витешки код”
Марка Алексића
Узбудљива прича о настанку и природи витештва у
Европи и путевима којима
је нов етички кодекс допирао до нас откриће нам
мноштво до сада непознатих детаља о боравку првих
крсташких ратника на српском двору, присуству наших људи у Јерусалимском
краљевству, утицају тек насталих витешких редова на
српску властелу и посети
Светог Саве Сиону која је
оставила трајне последице
на нашу витешку традицију.
На основу сачуваних
историјских извора биће
оживљени витешки турнири
приређени по узору на
европске, протумачена симболика грбова и представљени витешка опрема и
обичаји који су неговани на
дворовима наших владара.

ПРОТЕСТОВАЛИ ПОЛИЦАЈЦИ
ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ
Затражили
пооштравање казнене
политике за нападе
на њих
Осудили популарисање
криминалаца
у медијима

Открићемо имена и судбине
првих познатих витезова у
Србији и продубићемо знања
о припадности легендарних
српских владара и војсковођа
витешким редовима, а из
дубина прошлости изрониће и заборављене љубавне
приче, сазнања о женама
витезовима.

Два читаоца који до среде, 15. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „На шта вас асоцирају
витезови?”, наградићемо по једним примерком књиге „Српски витешки
код” Марка Алексића. 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

„Плес у тами” Стејнара Брагјиа
Два млада пара путују по
ненасељеним вулканским
пределима Исланда. Непоправљиви хедониста Егјидл
и лечени алкохоличар Храбн
и њихове партнерке Ана и
Вигдис жртве су финансијске кризе и желе да на овом
путовању излече професионалне ране и промисле о животима које су водили и
оставили за собом у граду.
Густа магла спушта се као
лош предзнак и они џипом
ударају у камени зид једне
куће, у којој живи брачни
пар необичних стараца. Нека неодређена претња осећа
се напољу, мрачна олуја надолази, а њима не преостаје
ништа друго него да ту проведу ноћ. На дневној светлости проналазе чудне остатке

Пооштравање казни за виновнике све чешћих напада на
полицајце док су на дужности,
већа заштита судија и тужилаца и крај популарисања криминалаца у медијима – основни су захтеви протеста одржаног 6. фебруара у Новом Саду,
којем су присуствовали полицајци из целе Србије.
Повод за протест био је напад на припадника жандармерије кога су два нарко-дилера
пресрела на улици док је са супругом шетао градом и обоје
их тешко повредили.
Учесници протеста су скренули пажњу на то да се годишње у Србији догоди више од
900 напада на полицајце, а да
се минималним казнама санкционише тек сваки трећи.
Један од примера превише
благе политике је и случај који
се пре неколико година догодио у Новом Пазару. Приликом

пљачке једне тамошње златаре
лопов је испалио седамдесет
хитаца из аутоматске пушке и
ранио два полицајца који су
дошли да интервенишу. Уместо да после тога буде кажњен
за покушај убиства, он је осуђен само за разбојништво.
На полицијском протесту је
као проблематично наведено и
то да се често дешава да уколико

нападач има јака „леђа”, судије и тужиоци учине све да му
пронађу олакшавајуће околности.
Као могуће објашњење за то
наведена је недовољна безбедност судија и тужилаца.
– Дошли смо овамо и да питамо судије и тужиоце има ли
притисака на њих. Разумемо да
су они људи од крви и меса и да

се можда плаше за своју безбедност. Због тога можемо заједно да тражимо од државе да
их полиција обезбеђује. Ако заштиту имају разне старлете,
естрадне звезде и заштићени
сведоци, онда боље могу да се
чувају и тужиоци и судије – рекао је Лазар Ранитовић, председник Синдиката српске полиције.
На протесту се чуло и да су
га организовали полицијски
синдикати и да иза тог скупа
не стоји ниједна политичка
партија. Говорници су указали
и да недопустиву вишегодишњу праксу да се криминалци
популаришу у медијима.
– Овом приликом желимо и
да апелујемо на српске медије
да престану да величају криминалце у таблоидима и ријалити програмима, већ да популаришу успешне спортисте,
хемичаре, научнике – рекао је
Лазар Ранитовић.
Као потврда тога, он је подсетио на случај криминалца
Кристијана Голубовића. Он је
успевао да дуго одлаже одлазак
у затвор, а када му је то онемогућено, поједине телевизијске
станице су му омогућиле да се
телефоном јавља уживо из затвора током њихових ријалити
програма.
М. Глигорић

ЗА КРИТИКУ

Незаштићени медицински подаци о личности

животиња поред куће и тада
знају да морају што пре побећи одатле. Ипак, сваки покушај одласка пропада, напетост међу њима расте и
они почињу да се свађају.

Два читаоца који до среде, 15. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како изаћи из
финансијске кризе?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Плес у тами” Стејнара Брагјиа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Заштита података о личности
који су објављени на сајту Интегрисаног здравственог информационог система и на порталу
„Мој доктор” веома је слаба.
Због тога је могуће да им
лако и без икаквих проблема
приступају лица која немају
овлашћења за то и да читају
информације о дијагнозама,
анамнезама, терапији, лековима, упутима специјалистима, датумима посета и контролама код лекара – упозорио је Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја.
Он је објаснио да те информације спадају у категорију
нарочито осетљивих у Закону
о заштити података о личности. Због тога оне морају бити
добро заштићене од покушаја
трећих лица да их прочитају, а

Спавам дуго, штедим огрев
У прошлом броју нашег листа питали смо вас на који
начин бринете о свом здрављу. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Како
доживети стоту” Мајкла
Грегера за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не знам на који начин да
бринем о свом здрављу, јер
оно мене одавно брине на
сваки начин.” 063/1815...
„Бринем о здрављу тако
што једем мало (јер за више
немам), спавам дуго (штедим огрев) и не секирам се
(јер од тога вајде нема).”
064/0813...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Због ненамерне техничке
грешке, у прошлом броју је
и за књигу коју дарује „Лагуна” поновљено исто питање
као и за ону коју поклања
„Вулкан издаваштво”. Ипак,
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двоје наших читалаца се лепо снашло, те ће они освојити по један примерак књиге
„Велика ватра” Чезареа Павезеа и Бјанке Гаруфи.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Ко ради, тај и греши! Не
знам шта сте заправо хтели
да нас питате, али знам да и
вама и себи желим ’велику
ватру’ љубави и оптимизма
у срцу, па макар до стоте.”
069/7223...
„Чудни су путеви господњи, па тако и онај који води
од ’Вулкана’ и здравог живота до ’Лагуне’ и ’Велике ватре’. Ја се тим путем ка ватреној светлости у даљини
запутих. Једино ми ’Панчевац’ може бити навигација
до тамо.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

приступ њима могу имати само одређени лекари. Штетно
је, опасно и отвара се могућност за злоупотребе ако приступ њима има недефинисан,
али потенцијално велики број

неовлашћених лица. Законом
је дефинисано да је читање
тих података могуће само уз
сагласност лица на које се они
односе или на основу одлуке и
решења суда.

Повереник зато препоручује
грађанима да у одсуству одговарајућих реакција надлежних сами предузму оно што
могу с циљем заштите личних
података.
Између осталог, требало би
да у контакту са својим лекарима затраже информацију о
томе да ли су променили шифре које су добили од њих
приликом активирања портала „Мој доктор” и да, ако добију негативан одговор, инсистирају да лекари то учине. Постојеће иницијалне шифре су
сасвим слабе и не представљају практично никакву заштиту.
Родољуб Шабић је још пре
неколико месеци први пут
упозорио јавност на ове потенцијалне проблеме, али од тада
није било никакве повратне
реакције.
М. Г.

ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Војска нуди посао
После најаве да ће у наредном периоду још 500 младића
бити примљено у својству
професионалних војника у
Војску Србије, Министарство
одбране је одредило у којим
касарнама и када ће заинтересовани за то моћи да поднесу пријаве.
Датум за конкурисање је 13.
фебруар, а пријаве ће се у
Панчеву примати у две касар-

не: „Народни херој Стевица
Јовановић” (на Баваништанском путу) и „Аеродром” (на
Јабучком путу).
Јединицама које се налазе у
тим војним објектима потребно је 27 војника за пешадију,
пет за саобраћајну службу и
два за инжењерију, а у касарни „Аеродром” могуће је конкурисати и за артиљеријскоракетну јединицу у једној је-

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

За власнике
трофејног оружја
Грађани који имају одобрење
за држање трофејног оружја дужни су да га до 5. марта ове године поново региструју, продају, онеспособе или предају без
накнаде у корист Републике
Србије, сходно члану 50 став 2
Закона о оружју и муницији.
Уколико то не ураде, починиће

прекршај за који могу бити кажњени новчано, износом од
5.000 до 150.000 динара, а може им бити изречена и заштитна мера одузимања оружја.
Додатне информације о овоме могу се добити у Полицијскoj управи Панчево или на
телефон 325-152.
М. Г.

диници у Београду. Ту се тражи шест војника.
Важно је напоменути и да
пријаве за те конкурсе морају
бити поднете до 9 сати, а кандидати који се јаве, биће истог
дана подвргнути провери физичке способности и општем
лекарском прегледу.
На ове конкурсе могу се јавити сви држављани Републике Србије који су добровољно
одслужили војни рок са оруж-

јем и млађи су од тридесет година.
С најбољим кандидатима
биће закључен уговор о раду
на одређено време и они ће
бити примљени у професионалну војну службу на период
од шест месеци. Након тога
имаће могућност продужења
уговора о раду на период од
три године и обнављање уговора до навршених четрдесет
година живота.
М. Г.
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ПРИЧА О ПАНЧЕВАЧКОМ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОМ БАТАЉОНУ

НЕУСТРАШИВИ СПАСИОЦИ ПОД ШИФРОМ 193
Колико пута смо зачули сирене и недуго затим спазили
препознатљиво возило црвене
боје како, попут танета, јури
кроз град са упаљеним ротационим светлом?!
Прва асоцијација на то је да
негде нешто гори и да неустрашиви спасиоци стижу брзином муње како би угасили
„разбукталу неман”.
У наредним редовима покушаћемо да дочарамо ко су заправо они и како проводе дане, сате и минуте у ишчекивању да у било које доба неко
окрене број 193.
А тада се пали аларм и креће акција...
Ватрогасно-спасилачки батаљон Панчево налази се у Улици Жарка Зрењанина 92, што
мало ко не зна. Тамо је центар
који је изграђен почетком
осамдесетих година прошлог
века, по свим стандардима
службе, а у њему је стално запослено шездесет двоје људи.
Већина њих спремна је да се
сваког трена у пуној опреми
спусти низ ватрогасну шипку,
улети у возила и крене у акцију, не размишљајући о томе
колики ризик она носи.
Мање запослених,
више интервенција
Екипу „Панчевца” дочекале су
старешине Ватрогасно-спасилачког батаљона – командант
Боро Мајкић, главнокомандујући за цео Јужнобанатски округ,
и његов заменик Предраг Аничић.

Полазак на интервенцију
интервенисање. Људи постају
свеснији тога и много се лакше одлучују да зову ватрогасце. С друге стране, постоји и
категорија лажних дојава, којих је, у принципу, врло мало.
Још је мање оних на које излазимо, будући да стриктна процедура подразумева узимање
података, а постоји и идентификатор позива, што је већ довољно да направимо селекцију. Ипак, догоди се и то да не
можемо све до краја да проверимо. На срећу, много више
грађана препознаје нас као

Пали се ротација...
Након топле добродошлице
они су се најпре укратко осврнули на историјат, споменувши
да је јединица до 1992. године
припадала локалним самоуправама, откад је део Сектора
за ванредне ситуације МУП-а.
Некада их је било преко осамдесет, а сада је тај број мањи
за четвртину, али је, за „дивно” чудо, исто толико интервенција више. Разлози се могу
потражити у томе да тада није
било толико позива, нису постојали мобилни телефони,
нити су их, као данас, људи
позивали за све и свашта, а
притом је и техника била петнаестак година млађа.
– Делокруг нашег посла свакодневно се шири. Недавно
смо добили и атрибут „спасилачки”, из чега проистиче да
имамо нови списак разлога за

службу која може да им помогне. Понекад и то оде у другу крајност, па неретко радимо нешто што није у нашој
обавези, попут отклањања кварова на водоводној мрежи –
наводи Боро Мајкић.
Спасавана и беба из шахта
Командант се за својих двадесет пет година у служби нагледао свега и свачега. Поред
пожара и разних техничких
интервенција, за собом има и
бројна спасавања, а у најнеобичније спада извлачење из
шахта новорођенчета тек скинутог с пупчане врпце. Иако
је беба тамо провела целу ноћ,
неким чудом с њом је било све
у реду. С друге стране, један
од екстремнијих случајева понављао му се пре десетак година, када је постојао младић с

Возачи и ватрогасци између два позива

манијом пењања на веома висока и ризична места. Само он
га је с разних бандера и зграда
скидао три пута. Несретни тинејџер је напослетку настрадао
након што се успентрао на високонапонске стубове на железничкој станици Војловица.
Предраг Аничић, који је
дванаест година „инфициран”
овим јединственим занимањем, каже да је ипак неупоредиво више ситуација завршених хепиендом.
– Било је случајева попут
оног на Котежу 2 када се човек
попео на осми спрат како би
поставио антену. Међутим,
схватио је да не може даље, позвао је 193, дошли су наши људи и, заштићени појасима, скинули га с нимало наивног косог
крова. Трудимо се да такве
операције трају што краће, јер
нам је некад секунд много, а не
минут. На срећу, нисмо имали
интервенцију у којој нам је неко пао – истиче Аничић.
Опасне материје
Панчевачки центар је, одмах
уз београдски, најеминентнији у држави. Има и све услове
за обуку, па се може рећи да је,
у последњих четврт века, овде
стасала половина ватрогасаца
у Србији. И када је опремљеност у питању, ситуација је, у

приликом је дошло и до тровања неких људи, међу којима су
се нашла и два полицајца, али
се, ипак, све завршило без трагичних последица. Пре неколико месеци и у Ковачици се
догодило превртање двају вагона с фракцијом етилена, а задатак наших људи био је да
обезбеђују место док нису дошле екипе „Железница” и „Петрохемије” и преточиле садржај из цистерни. Речју, наша
обавеза је да идентификујемо
догађај и зауставимо истицање
– објашњава Боро.
Од пожара до одглављивања
лифтова
Без дилеме, највише је позива
због пожара. Само прошле године је од укупно шестсто четири
забележена било чак четиристо четрдесет шест таквих интервенција.
– Један од последњих већих
пожара, са чиме је јавност добро упозната, догодио се у
објекту у Улици Светог Саве.
Нисмо приметили ништа
симптоматично све док нисмо
ушли у зграду и степенишни
простор затекли у тоталној задимљености. А онда смо наилазили на нове и нове околности које нам нису ишле наруку.
Истовремено смо приступили
акцији гашења и евакуацији

Акција!!!

нашим околностима, сасвим
пристојна. Јединица располаже са четрнаест ватрогасних
возила, као и још транспортних или специјалних возила
широког спектра, попут оних
намењених за опасне материје
и техничке интервенције. Ту
су, рецимо, и хидрауличне
платформе и робот на даљински управљач предвиђен за реаговање на местима сувише
ризичним за човека.
– Посебна прича су интервенције на уклањању опасних
материја. Иако их нема превише, такве акције су веома
ризичне не само по нас већ и
по цео град. Памти се случај
од пре десетак година када се
цистерна из које је истицала
опасна материја зауставила
баш код Народне баште. Том

лица. Пре нашег доласка ту је,
као што се зна, било неколико
смртно страдалих, након чега
смо извукли преосталих четрнаесторо лица. То и јесте наш
превасходни задатак – да сачувамо људске животе. То сви
треба да имају на уму када
онако јуримо возилима са упаљеним ротацијама – каже заменик команданта.
Неретко наше ватрогасце
зову и они који су се заглавили
у лифту, што њима није тешко
зато што безрезервно воле свој
посао. С друге стране, нема их
довољно за такве „операције”,
јер пре свега морају да буду
увек спремни за оно најгоре.
– Али када је реч о сумњи
на пожар, увек је боље позвати
нас, макар ми долазили џабе.
То је веома важно у случају

горења електроинсталација,
па је боље сачекати оне који су
обучени него покушавати нешто на своју руку и направити
још већу штету. У тим ситуацијама најсигурније је искључити струју и склонити се на
безбедно место. Постоје и
многа правила, попут оног да
је забрањено гасити водом уље
и електроинсталације. Није
згорег споменути и то да је, по
Закону о заштити од пожара,
грађанин који примети непосредну опасност од пожара
или сам пожар, дужан да га
уклони уколико то може учинити без опасности за себе и
друге, али је још важније, ако
то није у стању, да у најкраћем
року обавести прву ватрогасну
станицу – наставља Предраг.
Бомбардовање
Свима који су се те тескобне
1999. године затекли у служби,
НАТО бомбардовање остаће у
неизбрисивом сећању. Радило
се у двадесетчетворочасовним
сменама, а у три случаја сви су
били на лицу места. Пре свега,
оне кобне суботе када су гореле све три фабрике, а пожар у
Рафинерији гигантских размера угашен је у рекордном року
– до сутрадан по подне.

прошао све – од скидања мачака с крова у шведској амбасади до гашења авиона. С друге стране, Предраг Бешовић
је, са четири године стажа,
најмлађи по том основу, али
ни по чему не заостаје за старијим колегама.
Недалеко одатле су и возачи
ћаскали у пријатељској и само
наизглед опуштеној атмосфери
(јер у овом послу тако нешто
напросто не постоји) – Данијел
Јамбрушић, Небојша Цветановић, Небојша Достанић и Александар Физешан. Овом последњем догодило се можда и најгоре што може задесити једног
ватрогасца – дојава да нешто
гори на његовој адреси и његовом спрату. На срећу, било је
све у реду.

Команданти Боро и Предраг
У тим историјским операцијама учествовали су и командири Љубинко Капунац и
Небојша Лалић. Игром случаја њих двојица изашли су заједно и на интервенцију првог
дана бомбардовања, када је
погођена „Утва”, и том приликом доживели су експлозију
на близини од двеста метара.
Ипак, захваљујући нивоу обучености није било жртава.
Њих двојицу затекли смо у
Командно-оперативном центру,
с колегиницом Каћом Парезановић. Она већ седамнаест година прима позиве с линије 193
и наслушала се разних дојава,
па и оних лажних, које већ уме
лако да препозна.
Као породица
Потом смо наишли на просторију у којој бораве ватрогасци.
Прекаљени Дарко Петровски
и Предраг Дракулић истичу да
неизмерно воле овај посао, а
да је колектив увек на првом
месту, јер дословце пола свог
времена проводе заједно. Ту је
и Адријан Идворјан, за којим
је двадесетпетогодишње искуство, најпре у Београду, где је

Међутим, крај није увек
срећан, а то оставља неизбисиве трауме на ове, може се рећи, праве хероје. И стога не
треба да чуди што нико од њих
не жели о томе да говори.
Али адреналин им је дубоко
ушао у крв и зато људи као
што су они веома ретко напуштају службу. А на причу о томе да је стресно, не треба трошити ни слова – једног момента могу безбрижно да седе
и ћаскају, а већ следећег да се
нађу у животној опасности.
Зато је у овом послу ватра у
стомаку неизбежна – потпуни
мир не постоји.
Претходна размишљања прекинула је дојава, јавио се оператер, питао шта се догађа и затражио адресу и број телефона.
Није прошло ни неколико десетина секунди и већ се зачула
сирена возила на чијем крову
се „завртела ротација”.
Овог пута била је у питању
само вежба, али већ следећег
тренутка аларм се може поново упалити, а с њим још једна
„запаљива” прича...
Ј. Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

КАДЕТ 1.6 бензин плин,
1991. годиште, 155.000 км
прешао, први власник.
065/987-27-24. (СМС)
НИСАН blubird, 88. годште, рег. до септембра, дизел, добар. 061/254-44-76.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ југо 55 ин,
2005. годиште, регистрован. 065/417-85-79.
(234965)
МАТИЗ 2001, 5 В, фабричко стање, прешао 120.000,
одржаван ауто, 1.850.
065/809-11-83. (235022)
ПЕЖО 407, 2.0 ХДИ, 2005,
караван, на име купца.
063/844-55-97. (235053)
ОПЕЛ кадет суза, петора
врата, 1.3, 1989. годиште.
063/847-71-21. (235069)
ЗАФИРА 1.6 ЦГ, 2003. увезена из Немачке, урађен
атест до 2021. Регистрован
до 19. јануара 2018, потрошња око 5 кг. метана (5 х
80 дин = 400. динара).
Власник, 3.250 евра.
063/320-670. (235065)
ЗАСТАВА 10 пунто, 2009,
прешао само 65.000, гаражиран. 063/836-23-83.
(235080)
ПРОДАЈЕМ заставу 128,
2000. годиште, регистрован краја новембра. Тел.
066/903-88-65. (235101)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,
145.000, петора врата, увоз
Немачка. 064/668-85-53.
(235146)
ОПЕЛ зафира 2001, дизел,
седам седишта, први власник. Регистрован.
063/823-29-61. (235187)
РЕНО 4, 1991. годиште, регистрован до јануара 2018,
атест плина и куке у одличном стању. 064/144-37-33.
(235277)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, децембар, петора врата, све
од опреме, 98.000. Власник. 064/130-36-02.
(235276)
КЛИО 1.2, 16 В, 2004, петора врата, све од опреме,
власник. 064/130-36-02.
(235276)

ПУНТО гранде 1.3, мултиџет, дизел, 2006, фул опрема, петора врата, на име.
064/130-36-02. (235276)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ југа,
регистрован и култиватор
506 за дизел, култиватор
продајем,ТА пећ, 2,2 кв.
062/867-11-67. (235274)
ВЕКТРА караван 2001. годиште, бензин, плин, 1.400
евра. 062/172-56-62.
(235292)
ОПЕЛ астра Х 1.7, ЦДТИ,
тек регистрован, у одличном стању., Тел. 064/43107-31. (235295)
ГОЛФ 2, 1.6 дизел, 1992.
годиште, 3 В, регистрован,
850 евра, хитно. 062/85664-94. (235301)
СИТРОЕН берлинго, 1.4,
бензин + плин, 2006. годиште, регистрован.
063/329-340.
(235302)
ПРОДАЈЕМ ауди 80, бензин, плин, 2.0, 90. годиште,
дуго регистрован. 061/32204-94 (235305)
КАМИОН мерцедес бензин, 508. Д, сандук са цирадом, у перфектном стању. 061/322-04-94.
(235305)
ПУНТО 2, 2001, 3 В, клима,
као нов. 064/109-93-79.
(235357)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ОТКУП свих врста возила,
алата и осталих секундарних сировина. Долазим на
адресу. 061/211-59-15,
063/782-82-69. (234977)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(235070)

КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра. 065/809-1183. (235022)

СЕРВИС телевизора, монитора, даљински управљачи
свих врста. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(235213)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, исплата одмах, од 80 до 1.200 евра.
062/193-36-05. (235319)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор беларус еуролукс, 820, годиште
2013. тањирачу, 36 дискова сетвоспремач 320 м.
063/874-70-77. (СМС)
ПНЕУМАТСКА сејалица
агриа, шесторедна, са
увлачењем спољних батерија и ел. контролом сетве.
Годиште 2010, 2.750 евра.
Круњач за кукуруз са хатсовим дизел мотором и зетор 6011, 1984, власник.
063/320-670.

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гараже у центру,
роло капија, Карађорђева
43. Тел. 063/323-584.
(234513)

ДАЉИНСКЕ поправљамо,
имамо оригиналне и програмиране. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(235213)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОНЦЕНТРАТ за коке носиље, 17%, најповољније,
са превозом. 063/315-381.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва. 061/646-77-13.
(234111)
ОГРЕВНО ДРВО, багрем,
буква, храст, мерење на
лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
ЛР КОШНИЦЕ, трактор Т
40, пољопривредне машине продајем. 060/660-7960. (234654)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/603-3232. (234940)

БМВ 320 Д, лимузина,
2001, на име, 3.300 евра.
064/593-64-86. (235357)
ГОЛФ 4, 2001, 5 В, 1.4, као
нов. 064/310-43-49.
(235357)
РЕНО клио 2001, 1.2, на
име. 062/556-585.
(235357)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
акумулатора, катализатора, продаја делова, долазим на кућну адресу.
069/203-00-44,
066/409-991. (234977)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(235140)

ПРОДАЈЕМ лепу трпезаријску витрину, дводелну,
веш-машину горење, исправну. 065/344-85-77.
(235229)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
ободин, моторну тестеру
штил, мали бојлер. Тел.
064/822-96-82. (235077)

КАУЧ димензије француског, врата двокрилна и
једнокрилна, пуно дрво.
Звати после 17, 062/424128. (235118)

НА ПРОДАЈУ регали, кухиња, сто + столице, комоде,
витрине, кауч, канабе, телевизор, полице за ТВ, теписи, ципеларник, шанк,
сандук за постељину, дечја
соба, кревети на спрат, топла и хладна витрина,
фрижидере за пиће, радни
сто. 064/155-38-13. (2352)

ПРОДАЈЕМ круњач-прекрупач, петоро собних врата, стари писаћи сто.
064/139-04-48. (2135071)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2003, караван, фул, на име, 3.200
евра. 064/109-93-79.
(235357)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
регал, наткасну, к. шпорет,
фрижидер, две фотеље.
Тел. 064/900-72-98.
(235034)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари. Тел. 063/872-16-40.
(235306)

АПАРАТИ

ТВ половни, 37, 55, 72, замрзивач горење 230 л. 348975, 066/348-975. (234991)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200,
столови од 4.500, кревети
од 9.000, угаона кухињска
клупица од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(234655)
КУКУРУЗ, прекрупа, прасићи, детелина, кукуруз доносим на кућну адресу.
064/129-45-43. (234967)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто, сто за компјутер. Тел.
064/012-43-21. (234947)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећ, достава, монтажа,
гаранција. Акција.
063/195-07-17. (234976)
ЕЛ. ШПОРЕТ, прозор, кадице, решо, кревет, сто,
столице, библиотека.
064/635-77-42.
(23492)
ПРОДАЈЕМ преостала
огревна дрва, салонит плоче. 063/711-77-54.
(234994)
ДЕЧЈИ креветац полован,
нова врата, дрво-стакло
200 х 100 цм, нове двокрилне мердевине 2 м.
064/194-03-87. (235020)
ПРОДАЈЕМ два половна
кауча. 065/543-24-64.
(235025)
НА ПРОДАЈУ црни лим, 2
мм, 1250 х 2500, 1000 х
2000. 064/248-88-92.
(235057)
ОГРЕВНО дрво буква, цер,
багрем, услужно сечење.
064/357-82-08, Босанац.
(235041)
НА ПРОДАЈУ ловачка пушка, руска бокерица, лицима с дозволом, цена по
договору.
066/205-696.
(235039)

КРЕКА, грталица, мали
бојлер, стубни усисивач.
064/354-69-76. (234646)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, годину дана гаранција.
065/344-49-30. (235095
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
гарнитуре, регале, мост +
регал, сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакар, разно.
063/107-78-66. (235139)

ГОБЛЕНЕ, таписерије, јастучнице, посуђе, алуминијумски профил, ТВ, двоглед и дурбин. 064/635-7742. (235108)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи,
шпорети из Немачке, гаранција. 062/824-23-21.
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру и мојца фотељу, купљено у Симпу. 064/85660-50. (235267)
ПРОДАЈЕМ магнетну подлогу, половну, повољно и
очуван кауч Шипад.
063/692-010. (235248)

ТРОСЕД на развлачење,
очуван. 062/137-25-80.
(235129)
СТОЛАРСКА машина са
више операција, комбинирка 40 цм ножеви.
064/323-94-88. (235188)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи од 3
кв, француски лежај, три
звучника велика за кола.
Тел. 063/801-60-43 и
013/347-344. (235198)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПИЛИЋИ уређени, може и
живи. Кућна достава.
065/410-97-34. (235164)
ПРАСИЋИ на продају, могућност клања. Мића, Новосељански пут 175-б.
064/303-28-68. (235164)
ПРОДАЈЕМ машину горење WE 6061, очувану, повољно. Тел. 060/154-94-93.
(235294)

КУЋА на продају, није за
рушење, Јове Максина 31.
064/813-00-21. (233905)
ПРОДАЈЕМ кућу у Плочици. Краља Петра бр. 90.
Тел. 351-617. 234282)
ПРОДАЈЕМ киоск са баштом на аутобуској станици. 064/188-55-61.
(235330)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, старо покућство, старо гвожђе, бакар, месинг.
066/900-79-04. (236966)
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (235006)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње и
остало покућство. 062/14849-94. (235004)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Новосељански
пут, Панчево. 063/153-3770. (234566)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
(234566)
ХИТНО продајем кућу са
окућницом. Омољица, Ул.
Бихачка бр. 1. 061/680-1770. (234548)

МОТОРКА долмар 3,6 кс,
130 евра, плински решо,
ел. рерна, 30 евра, енхел
апарат за варење, 160 А,
50 евра. 064/195-31-80.
(235310)

КУПУЈЕМ кухињске клупе,
столове, столице, кухиње,
ситније покућство.
063/195-07-17. (235279)
КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, шпорете, телевизоре. 061/20626-24. (235305)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
старом гробљу у Панчеву.
064/140-65-99. (235324)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче,
фрижидере и остали
метални отпад.
061/322-04-94.
(235305)

ПРОДАЈЕМ два већа јагњета. 060/077-13-68.
(235313)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу, усељива.
063/874-70-77. (СМС)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
делове, фрижидер, комбинацију. 061/136-12-81,
013/346-790,
064/129-73-60.
(235317)

ОМОЉИЦА, две јединице,
4,65, само 14.500, Новосељаснки пут, ПР и ПК,
32.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4699)

ПОНУДА

ШИРИ центар, 220 м2, две
засебне јединице, 3 ара,
85.000. „Гоца”, 063/89977-00. (235103)
СТРЕЛИШТЕ, 60, 4 ара,
37.000. „Гоца”, 063/89977-00. (235103)
ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце, може и замена.
063/814-56-25. (235104)
НОВА лепа кућа 140 м2,
алу столарија, ЕГ, П + поткровље, 43.000. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(235106)

ПРОДАЈЕМ или уступам
темеље објекта П+3+ПК са
15 станова и осам зиданих
гаража. Патријарха Чарнојевића 6. 063/389-974.
(2349459
ПЛАЦ, Баваништански пут,
9 ари, код Дома слепих,
поред пута. 060/028-67-43.
(234946)
2

КУЋА 130 м , гаража 50,
11 ари плаца, Тамишка 43,
Јабука. 063/890-70-01.
(234955)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу са воћњаком,
легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(235109)
КАРАУЛА 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234836)
СТАРА МИСА, Банијска,
11,3 ара плаца, 23.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235111)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68
м2, на 10 ари, 42.500.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235111)

КУЋА, Стрелиште, 70 м2 +
45, плац 11 ари, 41.000,
договор. 066/351-808.
(235017)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, довособна, новија, приземна,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235216)

ЊИВА у селу Омољица,
13,56 ари, грађевинско земљиште, вода, струја.
060/170-65-85. (235049)

БРЕСТОВАЦ, новија, трособна, 90 м2, 7,45 ари,
18.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235216)

КУЋА 130 м2, 130 ари,
100.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (235080)

ПЛАЦ на главном јабучком
путу, 10 ари, 17 м фронт,
15.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235216)

ПРОДАЈА грађевинских
плацева 3 и 4 ара (почетак
Тополе) и 10 ари (Стрелиште). 063/880-00-63.
(235082)
ЈАБУКА, кућа 100 м2. Власник, повољно. 063/76582-60. (235151)
КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
плац 17 х 24 м, укњижена.
065/258-87-77. (235135)
МАРГИТА, солидне куће
на комунално опремљеним
плацевима 4.5 ара и 5 ари,
различите локације.
065/357-81-38. (235137)

МИСА, Козарачка, 80 м2,
плац 6.5 ари, 27.000, намештено. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (235209)
СТРЕЛИШЕ, 96 м2, две
стамбене јединице, плац
2,24 ара, 37.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(235209)
ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ, укњижена, 42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(235197)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башту, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(235107)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 4 ара, фронт 17 м.
069/213-97-37. (235060)

ПРОДАЈЕМ ланац и по земље, Долово. 319-754,
061/153-34-61. (235092)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА, Георги Димитрова
17-б, 120 м2, дворишни
стан 40 м2, 2 ара, 51.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235156)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Новосељански
пут, Панчево, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70. (235260)

ОМОЉИЦА, 130 м2, нова,
7 ари, 31.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (235080)

КОЖНА гарнитура за спавање и седење, кауч и тросед, повољно. 061/317-0767. (235325)

КУЋА 100 м2, 3 ара, стара
Миса, 19.000. 061/664-3926. (235321)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште 120 ари, Баваништански пут, код Млина
„Нинић”. 063/389-974.
(234945)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (234973)

ТОПОЛОТНЕ пумпе од
2.150 евра, најповољнији
вид грејања, акција.
062/118-26-81. (235323)

ЦЕНТАР, кућа 120 м2,
80.000; кућа 200 м2, две јединице на 5 ари. 85.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(235103)

СТРЕЛИШЕ, 66 м2, ПР, помоћни објекти, колски
улаз, плац 10,50 ари,
40.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (235209)

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
(235260)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (235180)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(235305)

ВИКЕНДИЦА, песак, 70 м2,
16 ари, укњижена, хитно,
16.000. „Гоца”, 063/89977-00. (235103)

СТАРА МИСА, Златиборска улица, 5 ари, струја,
вода, власник. 063/449798. (234921)

ОТКУП старог гвожђа,
веш-машина, фрижидера,
замрзивача и осталог отпада. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (235062)
НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба.
064/503-31-35. (235281)
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БРИКЕТ, висококалоричан
еколошки огрев од храста
и букве с превозом.
064/142-42-93. (и)

ВЕШ-МАШИНЕ, комбиновани фрижидер са два мотора, трпезаријски сто са
столицама, телевизор 51
цм, угаона гарнитура, ТА
пећ 3,5 кв, тросед мојца.
Тел. 063/861-82-66.
(235199)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ очувану старинску витрину,
бојлер, судоперу, кауч, радијатор. 064/154-25-82.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву и издајем гаражу на
Стрелишту.
064/264-03-14.
(235215)
МИСА, новија, беспрекорна, три етаже, 290 м2, 5.8
ари, 66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (235210)

ПАНЧЕВО, строги центар,
кућа 98 м2 + 26 м2, продајем/мењам. 063/768-96-43.
(235245)

КУЋА, нова Миса, две етаже, на 2 ара, 54.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235172)
КУЋА, Војловица, 105 м2,
50 ари. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (235172)

ДОЊИ ГРАД, кућа сређена
са два стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97. (235205)

ПРОДАЈЕМ кућу, Баваништански пут или замена.
Тел. 064/980-98-05.
(235293)

ГАРСОЊЕРА, фул, нова,
укњижена, тераса, комплетно намештена, вреди.
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4699)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ВП,
43, само 23.000; центар, I,
34, одличан, 28.000.
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4699)
ДВОСОБАН, Котеж 2, М.
Пијаде, прелеп, 39.000;
Стрелиште, VII, 21.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4699)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 1,
Ослобођења, 35.000; Маргита, ВП, нов, 40.000.
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4699)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, VII спрат, 53 м2,
повољно.
063/868-02-06.
(235041)

ТЕСЛА, лепа кућа, 4.8 ари,
60.000; код Црне Мачке
100 м2, на 7 ари, 35.000.
„Лајф”, 061/662-01-48.
(235157)
ЦЕНТАР, 140 м2, 3.5 ара,
за реконструкцију, 60.000.
Златибор, викендица, 3
ара, 38.000. „Лајф”,
061/662-01-48. (235157)
2

КУЋА, 50 м на 9 ари плаца са малим воћњаком и
грађевинском дозволом.
Новосељански пут, Пелистерска. 065/410-97-34.
(235164)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут. 064/808-72-51.
(235312)
ТРИ куће на једном плацу
7 ари, 100 + 60 + 50 м2,
42.000, стара Миса.
061/664-39-26. (235321)

ПРОДАЈЕМ фул сређен
стан на Тесли, 52 м2,
27.000 евра. 064/444-4290. (234445)
СТАН, Земун-Бачка, 95 м2,
72.000, ЦГ, топла вода.
063/701-80-09. (234987)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље у омољачком атару
код Иванова. 065/811-1833. (235166)
КУЋА, Тесла, екстра локација за становање и бизнис. 063/329-464,
066/001-050. (235175)
КУЋА, Панчево, Цара Душана 100, 176 м2, на 8 ари
плаца. 013/251-66-46.
(235177)
ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 57 ари, до пута. Објекат, вода, струја, повољно.
065/507-09-84. (235181)

ДЕО куће, 50 м2, посебан
улаз, 2 ара, 11.000 евра.
061/664-39-26. (235321)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН до улице, 7, јули, 11.000; Д. Град 10.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4699)
ЦЕНТАР, нов, I, 40, тераса,
укњижен, 31.000; гарсоњера, I, само 11.500. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4699)
ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, на
Котежу 2, спрат VI.
065/398-98-99. (234759)

СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2,
цена 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(234515)
ГАРСОЊЕРА, центар Стрелишта, 22 м2, ЦГ, тераса,
подрум, власник. 064/63577-42. (234982)
ТРОСОБАН, I спрат, 90 м2,
480 евра/м2, хитно.
063/812-48-62. (234999)
ПРОДАЈЕМ стан у центру
62 м2 и стару очувану шиваћу машину, тражим старију кућу, празну, за изнајмљивање. Тел. 064/92753-03. (235014)
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ГАРСОЊЕРА, шири центар, 25 м2, I, TA, терасе.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235111)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе, IV, 80 м2. Власник.
013/331-079.
(235055)
ПРОДАЈЕМ укњижен дворишни двособан стан од 45
м2 + гаража + помоћни
објекти у Панчеву, Д. Туцовића 137, код надвожњака.
066/631-33-43,
063/896-47-51.
(235061)
СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,
интернет. Тел. 344-254.
(235093)
ХИТНО, Содара двоипособан, ЦГ, I, тераса, добра
зграда. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(235080)

КОТЕЖ, једноипособан, 45
+ 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(235111)
КОТЕЖ, трособан, 71 м2,
39.500; двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (235111)
ЦЕНТАР, 50 м2, улични
део, хитна продаја, 19.800.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(235103)
ГАРСОЊЕРА, 24 м2 + тераса, 17.500; 50 м2, двособан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235103)

СОДАРА, 83 м2, ЦГ, две терасе, за сређивање. „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235080)

СТРОГИ центар, I спрат,
ТА, двособан, две терасе,
идеално за канцеларију,
ординацију. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(235106)

ТЕСЛА, 53 м2, ТА, II,
28.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (235080)

ЈЕДНОСОБАН, 31 м2, центар, 16.500; Тесла, Котеж,
19.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(235135)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
двострано оријентисан, ЦГ,
61 м2 + тераса, 34.000
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (235106)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, ЦГ,
алу столарија, купатило,
плакари, сређен, усељив
одмах. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (235106)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
сређен, 26.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (235080)

ГАРСОЊЕРА, ЦГ, III,
11.500. „Трем 01”,
063/836-23-83. (235080)
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НОВОСАДСКА, 50 м2, високо приземље, реновиран,
30.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
МАРГИТА, једнособан, 35
м2, новоградња, III, гас,
паркинг, подрум, 21.500
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (235111)
ТЕСЛА, двособан, 38 м2,
III/4, ТА, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(235111)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двоипособан, 70
м2, 36.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235111)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први спрат,
25.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235111)

КОТЕЖ 1, 50 м2, двособан,
26.500; 54 м2, двособан,
28.000. „Гоца”, 063/89977-00. (235103)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једноипособан, 22.500; 63 м2,
двособан, 33.000; 61 м2,
двособан, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235103)
ТЕСЛА, 38 м2, једноипособан, 21.000; 45 м2, двособан, 23.000; 71 м2, трособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235103)
КОТЕЖ 2, 62 м2, двособан,
сређен, 36.000; 74 м2, трособан, 42.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (235103)
ЦЕНТАР, 106 м2, четворособан, 65.000; 74 м2, трособан, нов, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235103)

ТЕСЛА, Котеж, 57 м2, двособан, 29.500. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (235135)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, двособан, 22.000; једнособан
21.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(235135)

ПОТКРОВЉЕ, 50 м2, Архив, Зелена пијаца, 6.000
евра. 061/114-11-34.
(235287)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ТА, генерално сређен, алу
столарија, ново купатило,
две терасе, ЕГ, плакари.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(235106)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
продајем/мењам, 26.500
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (235106)
ТЕСЛА, празан стан на
продају, I спрат, реновиран. 062/424-128. (235118)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
комплет реновиран, 48 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (235111)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА, III, 20.700.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235111)
ЦЕНТАР, трособан, 90 м2,
тераса, два мокра чвора,
ЦГ. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (235111)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, 27.000; двоипособан,
69 м2, 38.000; једнособан,
37 м2, 23.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(235111)
ПРОДАЈЕМ стан, хитно,
може замена кућа Кудељарац, Војловица.
064/130-27-34.
(235193)
ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
ЦГ, опремљен, високи партер. 069/307-40-60.
(235200)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, без улагања,
лифт, две терасе, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (235197)

ТАМИШ КАПИЈА, двособан, 68 м2, IV, ЦГ, усељив,
поглед на реку, 58.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(235197)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70
м2, III, ЦГ, усељив,
40.000. (336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(235197)

КОТЕЖ 1, двособан, 48 м2,
ВП, тераса, ЦГ, усељив,
27.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (235197)

СОДАРА, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен, 37.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(235197)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, ВП, ЦГ, усељив,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (235197)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,
четворособан, 104 м2, новоградња, ЦГ, IV, 750
евра/квадрат. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (235197)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара,
трособан, 58 м2, ВП, усељив, 42.000. 063/274-951.
(235197)
НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара,
једноипособан, 48 м2, I и
III, одмах усељиви, 35.000.
063/274-951. (235197)
НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара,
трособан, 65 м2, III спрат,
усељив, 46.000. 063/274951. (235197)
ПЕНЗИОНЕРИ, купопродаја непокретности са вашим
плодоужитком, доживотно
издржавање, пуна правна
сигурност. „Елпис” асоцијација. 061/324-40-85.
(235203)

ПРИЛИКА. Стан из социјалног програма (са плодоужитком старијег лица), 55
м2, 16.800. Инвестирајте и
сигурно зарадите. „Елпис”
асоцијација. 061/324-4085. (235203)
СОДАРА, трособан, I, ЦГ,
38.500; војне, двоипособан, поглед на реку,
41.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235157)
СОДАРА, двособан, VI, ЦГ,
26.500; трособан, Радова
зграда, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(235157)
КЕЈ, четворособан, 100 м2,
70.000, договор; центар
двоипособан, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235157)

НОВА МИСА, благи сутерен, 58 + 6 м2, 17.000; Самачки, гарсоњера, 11.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235157)

САЛОНСКИ тип стана, 84
м2, 38.000; 116 м2, 60.000;
104 м2, 49.000.„Лајф”,
061/662-91-48.
(235157)

ТЕСЛА, двоипособан, 61
м2, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(235156)

НОВА МИСА, 12.000; једноипособан, 24.000, у згради, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235172)

СОДАРА, двособан, 58 м2,
ТА, једноипособан, 45 м2,
ЦГ, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235172)

ГОРЊИ ГРАД, двоипособан, 29.000; четворособан
нов + гаража, 60.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235157)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
комфоран, 61 м2, 28.500.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235156)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235156)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, II,
TA, тераса, 28.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235172)

КОТЕЖ 1, гарсоњера 25 м2,
ЦГ, 19.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235172)

ТЕСЛА, двособан, II, TA,
27.000, двоипособан, I,
ЦГ, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (235157)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
м2, 46.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (235156)

КОТЕЖ 1, 45 м2, мањи двособан, 27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235156)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
двособан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235172)

МАРГИТА, новоградња,
двособан, I, ET, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235172)

МАРГИТА, једнособан, 35
м2, III. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (235172)
МИЛОРАДОВИЋ насеље,
четворособан, 80 м2,
64.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (235172)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 56
м2 + тераса + остава, подрум, VI спрат, ЦГ, алу
столарија, комплетно сређен, укњижен, 34.000 евра,
договор. 064/613-24-28.
(235185)
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ПОНУДА

ПОДАЈЕМ једнособан стан,
32 м2, ЦГ, Котеж 1. Власник. 063/822-87-67.
(235207)

ПРОДАЈЕМ, Содара, двособан, I, ЦГ, за сређивање,
власник, договор. 061/14320-53. (235135)

ЦЕНТАР, 60 м2, 42.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (235209)

ТЕСЛА, двособан, 61 м2, II,
ЦГ, комплетно сређен,
36.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(235176)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, II, ЦГ,
25.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (235209)

СТАНОВИ

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КОТЕЖ 2, прелеп једноипособан, 52 м2 + Т, I,
35.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(235217)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
74 м2 + Т, ЦГ, II, квалитетан, 39.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(235217)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
ЦГ, IV, сређен, 38.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (235217)

СТРЕЛИШЕ, једнособан, 32
м2, ВП, сређен, 24.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (235176)

ЦЕНТАР Стрелишта, новоградња, 54 м2, IV, лукс, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (235209)

СТРЕЛИШЕ, трособан, 62
м2, 33.000; 72 м2, 39.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (235176)

ТЕСЛА, двособан реновиран, I, TA, 32.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(235216)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2,
III, 31.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (235176)

МИСА, леп једнособан, 37
м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235216)

СОДАРА, двоипособан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (235176)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28 м2,
ЦГ, III, 20.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(235216)

ХИТНО, повољно, Родић,
дворишни, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (235210)

ТЕСЛА, једноипособан, 37
м2, ТА, V, лифт, 19.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (235216)

ХИТНО, повољно, Содара,
35 м2, једнособан, IV, ЦГ,
тераса, 18.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(235210)

ШИРИ ЦЕНТАР, нов једноипособан, 43 м2, I, плин,
700 евра квадрат. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(235216)

НОВА МИСА, једнособан,
I, 35 м2, TA, 17.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (232257)

КОТЕЖ, Војвођански, најлепши двособан, 53 м2, III,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(235210)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп, 13.300. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(235217)

СТРОГИ центар, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, 34.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232257)

СОДАРА, двособан, 53 м2,
VII, ПВЦ, добар, 28.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (235217)
КОТЕЖ 2, добар двоипособан, 66 м2 + Т, IV, 41.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (234757)
СОДАРА, двособан, 53 м2,
VII, ПВЦ, добар, 28.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (234757)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ВПР, 56 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (232257)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, II, 25
м2, ЦГ, 16.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. 232257)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, 50
м2, ЦГ, 25.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232257)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, III, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235251)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2, Тесла. Тел. 064/867-48-48.
(235249)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, VII, новија градња,
42.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235251)

КОТЕЖ 1, двособан, 57,
31.500; Котеж 2, двособан,
59, 25.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(И235246)
СОДАРА, 37 м2, једнособан, 22.000; шири центар,
37, улично, 22.000; Стрелиште, трособан, 70, 35.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(235246)
КОТЕЖ 1, двособан 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235251)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235251)

СТРЕЛИШТЕ, центар; трособан, 69 м2, ВП, новија
градња, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235251)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, III, ТА, усељив, 25.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235251)

ЦЕНТАР, једнособан, 37
м2, I, TA, тераса, 24.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235251)
КОТЕЖ, стан 83 м2, нижа
спратност, сређен, повољно. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (235296)
ЦЕНТАР, продајем трособан, двособан, нов, ЦГ,
лифт, повољно. (661), „Весна 2”, 066/937-00-13.
(235296)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
сређен, ЦГ, лифт, 33.000,
договор. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (235296)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 84 м2,
тераса, укњижен, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235251)

ЦЕНТАР, двособан, ТА, ВП,
адаптиран, усељив, договор. 062/173-88-45.
(235299)

ЦЕНТАР, једноипособан 37
м2, IV, ЕГ, новији, 26.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235251)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58 м2, V
спрат, централно, 27.000
евра. 063/329-340.
(235302)

ТАМИШ капија, 63 м2, III
спрат. 063/329-340.
(235302)
КОМПЛЕТ реновиран стан,
близина хотела „Тамиш”,
37 м2, приземље, ТА.
064/829-29-02.
(235322)
ТЕСЛА, 51 м2, 16.000. Замена. 061/168-10-51.
(235326)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан без посредника, Котеж 2 или центар.
064/208-48-61.
(СМС)
КУПУЈЕМО куће, станове,
на свим локација. „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235080)
КУПУЈЕМ двособан стан,
центар. 063/449-090.
(235103)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, ЦГ, Стрелиште, 80
евра. 060/132-01-23.
(235015)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(232257)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, центар, ЦГ,
клима, интернет и кабловска. 061/611-02-48.
(236028)

КУПУЈЕМ стан у згради за
реновирање. Исплата одмах. 061/172-31-93.
(235251)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, С. Саве 90, код
Амана, II спрат.
342-444, 069/260-88-00.
(235213)

КУПУЈЕМ стан директно од
власника, без посредника.
063/846-76-82. (235291)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 46 м2 на
Котежу 2, намештен, договор. 062/271-124. Саша
(СМС)
ИЗДАЈЕМ део куће (стан),
33 м2 или 45 м2, Јабучки
пут, може башта, ТА, делимично намештен, од 1.
марта. Тел. 063/606-270.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, централно грејање,
строги центар.
063/880-76-88.
(235211)
ИЗДАЈЕМ двособан стaн,
Котеж 1, IV спрат, ЦГ, на
дуже, фул опремљен.
064/137-63-19. (235154)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 25 м2,
сутерен, са грејањем, кабловска. 062/693-348.
(235307)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, ТА пећ. Тел.
063/286-110. (235308)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2 у
центру, повољно. 064/85070-69. (234619)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60.
(234653)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, 90 м2, погодан за магацин. 320-433. (234946)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 25 м2. 063/82448-59. (234947)
ЛОКАЛ стан, 45 м2, Браће
Јовановић 45, продајем.
015/355-351, 063/560-380.
(234962)
ЛОКАЛ 25 м2 за издавање
у Његошевој улици.
063/755-81-09. (235026)
ЛОКАЛ издајем, опремљен
као учионица за разне врсте предавања, промоција
и слично. Његошева број 7,
Панчево. 062/821-44-94.
(235012)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(235046)

ПРОДАЈЕМ локал 96 м2 +
стан 115 м2, вертикала,
центар, повољно, договор.
064/329-48-40.
(235271)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, 22 м2, повољно.
063/858-86-97, 013/341697. (235237)
ИЗДАЈЕМ магацин у близини новог бувљака, камионски улаз, сигуран, поуздан.
064/206-30-24.
(235222)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, ниско приземље,
Сарајевска улица, Котеж 2.
065/353-74-00. (234958)

ТЕСЛА, једнособан, 28 м2,
II, ТА, намештен, реновиран. 069/339-04-67.
(235316)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2. Тел.
062/401-492. (234961)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(235372)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту,
усељив од 1. марта.
065/331-63-58. (234964)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новијој кући. 064/130-3602. (235276)

ИЗДАЈЕМ стан, В. Жестића
31. Тел. 064/565-41-96.
(234983)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, полунамештен, кућа
посебан улаз. Карађорђева. 064/994-13-16. (23498)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. 063/502-211.
(235042)
КОТЕЖ 1, 40 м2, намештен, други спрат, ТВ, интернет. 060/386-18-11. (23)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Стрелишту.
060/721-21-04. (235044)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен дворишни стан и
гарсоњеру, грејање. Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (235013)
ИЗДАЈЕМ дворишну намештену гарсоњеру код Болнице. Сателитска + интернет. 060/023-08-54.
(235011)

ИЗДАЈЕ се нова намештена
гарсоњера, V спрат, центар. 060/400-34-74.
(235285)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
око 60 м2. 063/191-99-96,
334-827. (235284)
НОВА МИСА, гарсоњера,
22 км, намештена, звати
после 17 сати. 064/129-4543, 064/651-16-53.
(235328)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал Тржни центар код Суда, 15 м2. 069/663-773.
(234003)
ХАЛУ издајем за радионицу, магацин, камионски
прилаз са каналом.
063/265-161. (234276)
ИЗДАЈЕМ локал у Стевана
Шупљикца на главном путу. 064/370-79-47. (24904)
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ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, Змај Јовина 2.
060/562-62-96. (235050)
ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал на Зеленој пијаци, локација одлична. Тел.
063/754-44-73,
013/210-48-23.
(235032)
ИЗДАЈЕМ локал, Р. Путника 17, телефон, клима,
паркинг, мокри чвор.
064/448-68-15. (235066)
ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву,
насеље Топола, 20 м2, добра локација.
065/205-92-33.
(235079)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2 код
Аутобуске станице, погодан за агенцију, адвоката.
352-105. (235147)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру, телефон, роло решетке. 063/622-209.
(235136)
ИЗДАЈЕМ локал, 24 м2, у
строгом центру.
064/267-72-17.
ИЗДАЈЕ се локал 100 м2,
канцеларијски простор.
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(235114)
ИЗДАЈУ се локали 72 м2, 15
м2 и канцеларија 25 м2.
Војводе Путника 29.
063/278-250.
(235114)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
061/200-73-09.
(235179)
ЛОКАЛ 30 м2, два улична
излога, строги центар, издајем. 066/344-033.
(235183)
ИЗДАЈЕМ два сређена локала у Његошевој улици.
064/140-65-99. (235324)
ЦЕНТАР, Гимназија, две
канцеларије. 061/114-1134. (235287)

80 КВМ, Макси, Дом омладине, продајем/издајем.
061/114-11-34. (235287)

ПОСАО
ПОНУДА

2

ИЗДАЈЕМ локал 16 м , у
дворишту, ЈНА 7, са излогом на улици. 013/312-189.
(235298)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 22-а и
локал у Карађорђевој 15,
локал 12. 013/312-189.
(235298)

ПАНЧЕВАЦ

ПОТРЕБАН вулканизер са
радним искуством за рад у
вулканизерској радњи.
065/551-17-22. (СМС)
ПОТРЕБНА конобарица
перионици „Пионир”.
069/108-06-54. (234387)
„ХАЛО ЛЕСКОВАЦ”, потребне раднице за рад на
роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10. (234741)
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ПОСАО
ПОНУДА

ФИРМИ „DARMIL” потребан радник са искуством
за рад на индустријским
машинама. Дарко.
063/218-795. (234963)
ПРОДАЈЕМ разрађену продавницу здраве хране због
одласка у иностранство.
066/908-66-58. (235030)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством на индустријским
машинама за шивење.
061/721-54-11. (235086)
НА ПРОДАЈУ продавница
здраве хране у раду.
062/658-100. (235258)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Анчи колачи”, потребан помоћни радник и посластичар. (235186)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБАН конобар са искуством ресторану „Нова
Звезда”. 060/555-84-47.
(235113)
КУВАР потребан ресторану. 060/024-05-73.
(235270)
ПОТРЕБНА радница, Кафе
бар „Пацифико”, Б. Јовановића 9. Доћи лично, од
10 до 02. (235304)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ рачуноводства,
статистике и основа економије за средњошколце.
064/968-86-64.
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060066-08-60. (СМС)

ПОПРАВКА беле технике,
веш-машине, замрзивачи,
судо-машине... Овлашћени
сервис „Фриго-Пеђа”.
063/771-24-16, 013/301300. (234880)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (234366)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте
завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (234570)

ПОТРЕБАН мајстор за рад
у производњи намештаја.
065/507-09-84. (23+5189)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету са искуством,
доћи у недељу 12. фебруара 2017, у Моше Пијаде 4,
од 18 до 20 сати. (235139)

КОМБИ превоз робе и
ствари, тура у Панчеву
1.000 динара. 063/315381. (СМС)
АЛУ ПВЦ сервис, уградња,
производња свих врста
прозора и врата. 063/84334-56.

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (234610)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у
стамбеним и пословним
објектима. 064/134-30-18.
(234802)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(234747)

ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребни радници. Доћи лично.
Браће Јовановић 68.
(235123)

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

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу STILL-NET из Панчева,
поребни молери, зидари,
тесари, армирачи., 333311. (235128)

ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛ столарију, комарници, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке
услуге. 060/545-34-04.
(234935)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 064/403-51-32.
(235120)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање., 061/314-90-18, 601892. (234971)

МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења станова, кућа, локала, педантно. 064/929-19-46.
(235024)
ЕЛЕКТРИЧАР: оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(235033)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење канализације,
поправке, замене, адаптације, одмах. 331-657,
064/495-77-59.
(235096)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06. (235262)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, поправке
славине, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(235165)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(234603)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (235141)

ЧАСОВИ српског језика,
професорка. 064/322-4679. (234972)

РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инг. воћарства и виноградарства. Тел.
065/337-04-09. (235131)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74. (234975)
СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70.
(234979)
КУХИЊЕ и плакари по мери, поправке и преправке,
дрвени кревети. 371-274,
064/176-88-52. (234986)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (234995)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана професорка математике. Центар. 343-370. (235000)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394. (234999)

МАЛТЕРИСАЊЕ; зидање,
реновирање кровова, кречење, бавалит фасаде, повољно. 063/865-80-49.
(235079)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах. 377-930. 064/58685-39. (235260)

КВАЛИФИКОВАНА куварица, 40 година, тражи посао, радила би и друге послове. 063/745-80-66.
(235076)

НЕГА старих и болесних –
превијања, терапије, катетери. Медицинске сестре са
искуством. 060/067-61-05.

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. Сигуран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (235094)
СРПСКИ, часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних,
контролних. 064/462-3764. (235098)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(235007)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (235096)

ОРЕЗУЈЕМ воћке. Звати на
тел. 069/130-35-91.
(235051)

ДРВА за огрев, преостала,
повољно. 064/122-69-78.
(235259)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите. 064/235-08-15.
(235105)

МАТЕМАТИКА, информатика, статистика, физика,
могућност месечног плаћања, професорка. Центар.
013/353-569, 061/603-9494, 066/405-336. (235130)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
послови, гипсани радови,
изолација, фасаде, веома
повољно. 013/372-247,
065/337-22-47. (235320)
СРПСКИ језик, приватни
часови, пријемни испити,
професор са искуством.
063/115-38-50. (235311)
ПЕДИКИР, курије очи, урасли нокти, релакс, терапеутска масажа, парцијална,
тотална. 061/308-95-86.
ПОМОЋ при учењу деци
од првог до четвртог разреда. 063/700-49-65.
(235286)

РАДИМО све физичке послове: рушења,утовари,
разбијање бетона, ископи,
одношење ствари, чишћења таван, итд. 064/122-6978. (235231)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (235206)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, све врсте
керамичарских радова.
064/227-43-70. (235119)

ДАЈЕМ часове српског језика, апсолвент српског језика и књижевности са дугогодишњим искуством.
064/424-88-94. (235226)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(235127)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (235145)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (235670)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење и кошење,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (235289)

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. (235603)

Петак, 10. фебруар 2017.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа и то:
За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, специјалиста стоматолошке протетике,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014),
Условима за избор у звања наставника на Универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет
(5) година, изузев за звање редовног професора.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/2351-292.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (235139)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (235139)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(235139)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (235139)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(235139)
СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници. 064/48265-53. (233272)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, све
за воду, 00-24 сата, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (235063)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар,
аутоелектричар, монтажа
ТВ антена. Дејан, 063/80001-96. (235064)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу: ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-челична заштитна
врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији
са највећом гаранцијом,
проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (233757)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (235124)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика,
најповољније у граду. Проверите. 061/141-38-02.
(235263)

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

ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање. Панчево,
Радничка 1-а. 063/240-591.
(235244)

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

ИСПРАВЉАМ алу-фелне.
Панчево, Радничка 1-а.
063/240-591. (235244)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (234899)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117. (234819)
ПРЕВОЗ малим кипером
грађевински материјал, одвоз шута, шодер, песак.
063/822-97-26.
(234763)
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. (235029)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(235139)

ЛИМАРСКИ радови, израда и монтажа, кровопокривачки радови, санације.
Најјефтиније.
064/466-42-14.
(235029)

Последњи поздрав пријатељу

29. јануара 2017. преминуо је наш супруг, отац
и деда
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РАЗНО

ТРАЖИМ млађу жену, без
обавеза, која би трајно служила и неговала две полупокретне старице, за стан.
064/438-43-47. (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пропусницу АТП-а на име
Радоје Ковачевић из Старчева. (234942)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968.
тражи озбиљну жену ради
брака, дружења. 065/67287-01. (234959),
ПЕНЗИОНЕРУ потребна
жена за помоћ у кући, четири сата дневно. 367-064,
063/730-69-73. (234997)

МИЛОШ МАРКОВИЋ МРКА
Мрко, волим те најјако.

ПОКЛАЊАМ стајско ђубре. 069/123-42-78. (ф)

Твоја ЈЕЛЕНА

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен жели да упозна жену или
девoјку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
од 21 сат. 013/352-203.
(235067)

(117/235225)

МУШКАРАЦ, 54, тражи жену за дружење. 064/06815-82. (235071)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство од I – VIII
разреда, ОШ „Бранко Радичевић”, на име Бојана
Ановић. (235142)
ПОТРЕБНА жена за негу
старије жене у трајању од
двадесет четири сата.
013/331-721. (235315)

МИЛОШ МАРКОВИЋ МРКА
1986–2017.

ТУРИЗАМ
Куме, волимо те највише на свету.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (235244)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи,
поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (235235)

ИЗДАЈЕМ, Копаоник, 7 дана за четири особе, 120
евра, интернет, IPTV, 20 м
од жичаре, Бела река.
065/377-86-58. (235265)

Кумови МАТАРУГА
(118/235225)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

ПРЕВОЗИМ кипером повољно, песак, шљунак, сејанац, ризлу, фракцију за
насипање, одвозим шут.
064/354-69-94. (235168)

013/301-150

ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, довоз, одвоз.
066/001-050, 063/329-464.
(235175)

Последњи поздрав драгом старом пријатељу

1986–2017.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (235244)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић. (234771)

МИЛОШ
МАРКОВИЋ

МИЛОШ МАРКОВИЋ

Последњи поздрав Милошу
од колектива „Стари Тамиш”

Сећање не умире.

(161/ф-152)

(160/235304)

ЖАРКУ
ПРОДАНОВУ
ДУШАН ВАРДА
с породицом

Последњи поздрав драгом комшији

Вјечнаја памјат

(93/235174)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛОШЕ

Последњи поздрав

Драги бато, заувек ћеш остати у нашем срцу и мислима.
НЕБОЈША, СУНЧИЦА, МИЛИЦА,
МИРКО и СВЕТЛАНА

ИЛИЈИ
ЗАКИЋУ

БОРИ
ЖИВКОВИЋУ

БОЛЕ и ЉИЉА

АЛЕКСАНДАР
РАДОВИЋ
ЛАЛЕ

АЛЕКСАНДРУ
РАДОВИЋУ
ЛАЛЕТУ

ИЛИЈИ
ЗАКИЋУ

Породица РАЈКОВ

Никада те нећемо заборавити.
Твоја породица

од његовог БОЋЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твој друг ЗЕКА,
СЛАВИЦА, ГОЦА
и ЉИЉА

(83/2351)

(23/235001)

(24/235001)

(123/235233)

од станара зграде
у Улици Јована
Ристића 2

(115/235224)

6. фебруара 2017, у 80. години преминуо је наш вољени отац и супруг

(111/235218)

ПАНЧЕВАЦ

ИЛИЈА ЗАКИЋ
1937–2017.
Ожалошћени: супруга МАРТА и син ИВАН
(99/235184)
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Срце моје и душо моја ишчупана из болног тела мог

МИЛОШ
МАРКОВИЋ

МИЛОШ МАРКОВИЋ

МИЛОШЕ

1986–2017.

Драги Милоше, обезбедио си место у нашим
сећањима.
Почивај у миру.

Сине мој мили, срећна сам што сам те родила баш какав си био.
Милоше наш, анђеле насмејани, заувек ћемо бити захвални драгом Богу за сваки трен проведен с тобом.

Моја душа је празна откада сам те изгубила.
Дете моје мило почивај у миру.

Породица ВУЈАНОВИЋ

Твоја неутешна мама ЉИЉА

(52/235073)

(60/235090)

РАДОШ
СТАНИМИРОВИЋ,
ВЛАДИМИР,
ДАНИЈЕЛА и ИВАНА
(58/235038)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Овом приликом се захваљујемо породицама Вујановић, Матаруга и Марковић на надљудској
помоћи и подршци коју су нам пружили у најтежим тренуцима када нас је прерано напустио
наш Милош.

МИЛОШ МАРКОВИЋ

Брат ВЛАДАН с породицом
(62/236090)

МИЛОШ МАРКОВИЋ

Последњи поздрав комшији

Мили наш Милоше, насмејана душо наша, анђеле доброте наш, знамо да си увек поред нас, јер
вољени као ти никада не одлазе.
Твој тата РАДОСЛАВ, мама ЉИЉАНА и брат
ДАРИО, НАТАША и УРОШ
(57/235087)

Е мој Мрчо...

3

Последњи поздрав вољеном Милошу

Брат ВЛАДАН, снаја ЛЕЛА, твој ПРША и твоја МИЛИЦА
(61/235090)

Последњи поздрав

Отишао је наш мио и насмејан дечкић

МИЛОШУ МАРКОВИЋУ
„Сада анђелима улепшаваш дане својим осмехом”
Книћанинова 60
(48/235058)

МИЛОШ
МАРКОВИЋ

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
МИЛОШ МАРКОВИЋ
МИЛОШУ
Почивај у миру драги Милоше.
Станари зграде Г-10 Тесла
(102/235191)

од ЖИВЕ и МИРЕ
(82/235155)

Поштовани,
овим путем желимо да Вам захвалимо на изразитој људскости, стрпљењу, саосећајности коју сте
показали, у тешким тренуцима, за нашег Милоша. Учинили сте све што је било у вашој могућности.
У име породица,
ДОКТОРУ НОВИЦИ ЂОРЂЕВИЋУ И ЊЕГОВОЈ
ЕКИПИ ВЕЛИКО ХВАЛА!!!

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

С поштовањем, породица МАРКОВИЋ
(143/235278)

Мићко мој љуби те
тетка НАДА
с породицом

Прерано си нас напустио, али увек ћеш живети у нашим сећањима.
Породица КАЈГАНИЋ

(122/235232)

(105/235200)

Последњи поздрав драгом

МРКИЦИ

С поштовањем породице: МАРКОВИЋ,
ВУЈАНОВИЋ, РАДОНИЋ и МАТАРУГА

МИЛОШ, МАРКО, БАРБАРА, МИЛИЦА и ВЕСНА

(142/235278)

Љубав је створена да се дели, тугу човек носи
сам.
Неизмерно ХВАЛА породицама Радонић, Вујановић и Матаруга што су тугу поделили са нама.

МИЛОШ
МАРКОВИЋ

(68/235116)

Последњи
драгом

поздрав

Последњи поздрав

Драги наш

МИЛОШ
МАРКОВИЋ

Драги наш
Драги Милоше, нека те

МРКИЦЕ

анђели чувају са свом
твојом добротом, лепотом и најлепшим осме-

МИЛОШУ
МАРКОВИЋУ

МИЛОШУ

Заувек у нашим срцима...

хом на лицу.

МИЛОШ
МАРКОВИЋ

И са анђелима горе, само настави да се смејеш...
Прерано си отишао друже...
Твоје VIII/1 ОШ „Исидора Секулић”

од кумова ЂУРЕ
и БИЉЕ

Породица
БОГДАНОВИЋ

Твоји: МИЦА, ЖЕКИ,

Твој брат АЛЕКСАНДАР

ИВАН и ЈОВАН

Последњи поздрав
драгом Милошу
од породица
ЈОВИН и ЏАИЋ

(98/235182)

(59/235089)

(114/235223)

(131/235253)

(49/235059)

(74/235132)

МРКА
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Отишао је мој тата

3

3
Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље
да је 2. фебруара 2017, у 84. години преминула наша драга

Последњи поздрав јетрви и стрини

МИЛЕ
и ја сам га остала жељна

ЈОВАНКА ВУЈИЋ ЈОЛЕ

ЈОВАНКА ВУЈИЋ ЈОЛЕ

док ме има.

1933–2017.

1933–2017.
рођ. Николајев
учитељица
Сахрана је обављена 4. фебруара 2017, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка МИЛАНА, унуци КРИСТИНА
и СТЕФАН, зет ТОМ, братанци ПЕТАР и ЈОВАН
НИКОЛАЈЕВ с породицама, заова ЈЕЛЕНА КОСТИЋ
с породицом, јетрва НАДА ВУЈИЋ с породицом, као и
остала родбина и пријатељи

(146/235282)

Увек ћемо се с љубављу сећати твоје племенитости, мудрости, оптимизма, животне радости и посвећености породици и родбини.
Памтићемо те по доброти, ведром осмеху и твојим блиставим плавим очима.

Последњи поздрав ујаку

Твоја јетрва НАДА ВУЈИЋ са сином др ДРАГОМИРОМ
и породицом
(96/235178)

(94/235178)

МИЛЕТУ

3

3

од сестрића КЕНЏЕ
с породицом

Драга наша много вољена Нена

Мојој драгој и вољеној мајци

(147/235282)

6. фебруара упокојио се
у Господу наш

ЈОВАНКА ВУЈИЋ ЈОЛЕ

ЈОВАНКА ВУЈИЋ ЈОЛЕ

1933–2017.

рођ. Николајев
учитељица
1933–2017.
Твог гласа нема, све остало ту је, чак и зором чујем: „Како си спавала?”.
Лаган ти корак кућом одјекује, као да си негде изашла, а
можда си отишла звезде да ми скинеш, јер све друго ти си
мени дала. Никада ниси престала да стрепиш и бринеш.
Празнина и бол, и није ми лако, али кад погледам у небо
знам да си ту негде. И осетим како ме будно прате твоје
брижне плаве очи.
Твоја једина ћерка МИЛАНА ВУЈИЋ SAULNIER

Увек ћемо се сећати твоје доброте, пажње, нежности, пуно лепих
и срећних дана које смо провели с тобом.
Твоји вољени унуци КРИСТИНА и СТЕФАН
(97/235174)

МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ
МИЛЕ
Сахрана је обављена 7.
фебруара на Новом гробљу
Породица
(145/235282)

Последњи поздрав

4. фебруара 2017. преминуо је

Последњи поздрав брату

(95/235178)

МИЛАН НЕДЕЉКОВ
1948–2017.
Кроз приче о теби бићеш и даље с нама.
Син ДУШАН, ВЕСНА, унуци ПАВЛЕ, НАТАЛИЈА и МАРИЈА

МИРОСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ
од комшија
у Кикиндској 3

(150/235283)

(69/235117)

Последњи поздрав драгој куми

СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ
МИЛАН
НЕДЕЉКОВ

18. II 1948 – 5. II 2017.
Хвала за љубав коју си нам пружио.
Никад те неће заборавити супруга ДРАГИЦА,
ћерка НАТАША, зет ДРАГАН и унуке ТАМАРА,
АЛЕКСАНДРА и ИСИДОРА

Нека ти се отворе рајска
врата. Почивај у миру.

(138/235268)

ГОЦА

од сестре МИЛИЦЕ
(148/235282)

МИЛАН НЕДЕЉКОВ
Последњи поздрав тати од ћерке ЛЕЛЕ, зета САШЕ,
унуке ОЉЕ и унука ОГИЈА
(151/235283)

(152/235282)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛЕТУ

ЗАГОРКИ

Последњи поздрав пријатељу

од породице РОМЧЕВ
(134/235257)

Одморила се моја кума...

5. фебруара 2017. преминула је наша драга

МИЛЕТУ
МИРОСЛАВУ СТАНКОВИЋУ
НИНЧИЋ, ЂОЛЕ УТВА, ЂИМИ, МИМА, САМАРА,
СИКСИ, РОМБОЈКО, РАДЕВСКИ, ПИПЕРСКИ,
НОВЕСКИ, ТАДИЋ и ЈЕФТА

С љубављу и поштовањем последње збогом.
С тугом кума ДРАГИЦА, кум МИЛЕ и кумица
НАТАША с породицом

(108/235203)

(154/235290)

ЗАГОРКА БЛАГОЈЕВИЋ
1934–2017.
Њени: ЛЕПА, МИКИ, МАЈА с породицом и ДУЛЕ
(133/235257)

од ДЕЛИВОЈА
с породицом
(149/235282)
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Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деки

Обавештавамо пријатеље и родбину да је
5. фебруара 2017. преминула наша драга
мајка, баба и ташта

ЂУРИ НЕСТОРОВУ
1939–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЈЕЛА, ћерка ЗОРИЦА, зет ДРАГОСЛАВ,
унуци ВЕСНА, БРАНИСЛАВ, ЈЕЛЕНА и НАДА и праунук НЕМАЊА

НАДЕЖДА ЗУБОВИЋ

Дубоко нас је потресла смрт наше драге снаје и
ујне

(36/235036)

Од заборава ћемо те чувати и заувек волети.
Богојављење, јутро... две су сузе склизнуле са лица

Последњи поздрав

Твоји: ћерка ЖЕЉКА, зет ВЛАДИМИР,
унуци СТЕФАН, НЕДА и ДУШКО
(107/235202)

МИРЈАНЕ ПАВЛОВИЋ
ЂУРА НЕСТОРОВ

ЂУРИ
НЕСТОРОВУ

1939–2017.
Остала је у сузама твоја јединица ћерка ЗОРИЦА
ВЕЉКОВИЋ

од снаје ЂИНЕ с децом

(37/235036)

(39/235040)

7. фебруара 2017. преминула је моја мама, мој
најбољи пријатељ. Сахрана је обављена 9. фебруара 2017, на Старом православном гробљу

Најдражој маминој животној пријатељици

БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА
(127/235243)

Сећање на тебе живеће заувек. Била си наша
драга снаја и ујна

МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ
МИРА

ЂУРА НЕСТОРОВ
Последњи поздрав од комшија, породице: ОБУЧИНА,
МИЛОШЕВ, ЛЕБАНОВ, ГРУЈИЋ, ПЕТРОВИЋ,
НИКОЛИЋ, ДАНКУЦ, ШИКЛ, БУКАЗИЋ, МОРИШАН
и ДАМЊАНОВИЋ
(76/235138)

Последњи поздрав

Твој племенити дух за нас неће умрети.

Последњи поздрав

ОЛИВЕРА

МИКИ

(126/235421)

МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ

Само ти и мама знате
шта сте значиле једна
другој!
Хиљаду успомена остају записане у срцу...
СОКА

Почивај у миру драга наша Мирка.

СЕЋАЊЕ

Породице ВРАЊЕШ и ЛЕЖАЈИЋ
(128/235242)

(78/235144)

МИЛОШУ
ЗАРИЋУ

БИЉАНА
МИЈАТОВ

МИЛОШУ
ЗАРИЋУ

1940 – 2017.
од супруге ЗОРКЕ,
сина НЕЂЕ, снаје
ВАЛЕНТИНЕ, унуке
МИЛКЕ и БИЉАНЕ
и унука МИЛОША

1940 – 2017.
од ћерке МИЛКЕ, зета
ЗОРАНА, прије ЈОЈЕ,
унука СЛОБОДАНА,
унуке НЕНЕ
и ДРАГАНЕ
и праунучади

(17/234988)

(18/234989)

3. фебруара 2017. преминуо је

Наш пријатељ

МИКИ
Мики моја, вратићеш се
ти кроз сећања, кроз
успомене. Вратићеш се
сваки пут кад помислим
на тебе. Постојиш у свакој сузи која падне...
Твоја ЈОКА

Најдража сестро, много
смо те волеле и много
ћеш нам недостајати.
Сестра РАТИСЛАВА
и сестричине
АЛЕКСАНДРА
и МИЛАНА

САВО
СТОЈИСАВЉЕВИЋ
2011–2017.
С љубављу
и поштовањем
твоја породица

(73/235129)

6. фебруара, у 78. години, преминула је наша
вољена

(2/234939)

С тугом и болом обавештавамо да је 31. јануара 2017. преминуо наш
отац

(77/235143)

ЖИВОЈИН
КОСОВАЦ

Породица КОСОВАЦ

нас је напустио и придружио се својој Љуби.
Ми ћемо их и даље волети и чувати сећање на
наша дружења.
АЦА и ВУКИЦА

(30/235019)

(70/235112)

Нека те анђели чувају.
Памтићемо те по доброти.

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

Поштовани куме време
је учинило да више ниси међу нама.
Ожалошћена породица
СТАКИЋ
(92/235171)

ПАНЧЕВАЦ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

БРАНКО
ШУПИЦА

МИХАЈЛО
ВУКМИРОВИЋ
МИША

телефон:
БИЉАНА
МИЈАТОВ

ПЕТАР
МИТРОВИЋ

Била си дивна мајка и
велики борац.
Ожалошћени ћерка
АЛЕКСАНДРА
и зет ПЕТАР

1938–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерке ВЕСНА
и ЉИЉАНА
с породицама

(72/235129)

013/301-150

МИХАЈЛО
ВУКМИРОВИЋ
Много је разлога да те
вечно памтимо, с поносом помињемо и са поштовањем од заборава
чувамо.

Унука ЈЕЛЕНА, унук
ЈОВАН, ћерка
АЛЕКСАНДРА и твоја
ТОМИЋКА
(10/234969)

Последњи поздрав драгој тетки

(25/235005)

Лепо је било дружити се с тобом

ЖИВОЈИН
КОСОВАЦ
Последњи поздрав од
ујака РАДЕ
и ујне РУЖИЦЕ
(28/235010)

СЛАВИЦИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
БИКИ

МИХАЈЛО ВУКМИРОВИЋ
Породица СФЕРА

Преминуо је боем Горњег града Панчева.
Твоја ТОМИЋКА

(100/235189)

(11/234969)

НАДЕЖДА
ЈОВАНОВИЋ

ДУЛЕ, МИРА,
ЉУБИЦА и ЦВЕЈА

Последњи поздрав
мајци и баби од синова,
снаје, унука и праунука

(40/235043)

(5/234957)

Петак, 10. фебруар 2017.
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Тужна срца обавештавам родбину и пријатеље
да је 2. фебруара 2017. преминула моја драга супруга

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЂУРЂА ДУДИЋ
1941–2017.
У мом срцу заувек ћу носити нашу љубав. Нека
ти Бог подари вечни мир.
Твој МИЛИВОЈЕ
(87/235154)

Последњи поздрав драгој

ЂУРЂИ ДУДИЋ

Породица ЖИВКОВИЋ
(86/235154)

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав нашој комшиници

Последњи поздрав дра-

ЂУРЂИ ДУДИЋ

ЂУРЂИ ДУДИЋ

Нека те у тишини вечног мира прати братска
љубав јача од времена и
заборава.

од станара зграде
у Д. Петровића
Шанета 5

Утјехе нема, заборав не

(38/235038)

туга за тобом трајаће

гој сестри

ВАЛЕНТИНУ
ЦАПРЂИ

ЂУРЂИ ДУДИЋ

постоји, а моја љубав и
вечно.

од ДУШАНА РАДАНОВИЋА
и колектива „MABER”-а Панчево
(163/ф-153)

С љубављу и поносом
брат МИЋО
с породицом

Вољеној сестри
Твоја сестра МАРИЦА
с породицом
(85/235154)

(84/235159)

Последњи поздрав

Нашој вољеној кеви

6. фебруара 2017. године преминуо је

БИЉАНИ
БОГОВИЋ
Бићеш увек у нашим срцима.
Сестра ЉИЉАНА
с породицом
(157/235300)

БИЉАНИ БОГОВИЋ

БИЉАНИ
БОГОВИЋ
од станара у Душана
Петровића Шанета 3
(104/235199)

Последњи поздрав од синова ДЕЈАНА
и ДАНИЛА с породицом
(155/2353009)

ВАЛЕНТИН ЦАПРЂА
4. XI 1972 – 6. II 2017.

ДУШАН ПУПИН

Последњи поздрав стрини

ЉУБИЦА
ПУТНИК
Погођени изненадним и прераним одласком од њега се
опраштају колектив, пријатељи и кооперанти

Последњи поздрав нашем драгом оцу и деки

Вољеној ћерки

Нашој

ЉУБИЦИ

(20/2349939

ПУТНИК
Заувек у нашим срцима.

ДОО „Велики браца”, Влајковац
(162/проф. 3/2017)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру и деди од сина
ЉУБИНКА, снаје ВЕРИЦЕ и унуке ЕМИЛИЈЕ

С поштовањем
од МИЛИЦЕ и ЂОЛЕТА

СНЕЖАНА и ЈОВАНА

с мамом

(42/235047)

(132/235254)

СЕЋАЊЕ

Данас је 9. фебруар,
тачно пет година откада
си отишао, али никада
нећеш изаћи из наших
живота

ЗАГОРКА РАКИТА

Лепиној мами од колега из „Урбанизма”
(119/235227)

Три дуге године без мог супруга

ДУШАНУ
ПУПИНУ

БИЉАНИ
БОГОВИЋ

БИЉАНИ
БОГОВИЋ

Последњи поздрав од
мајке ЉУБИЦЕ

последњи поздрав од
МИРЕ, ЈОВАНКЕ
и ЖАРКА с породицама

2007–2017.
Воле те и чувају од
заборава: супруга
СМИЉА, син ДРАГАН,
снаја ЉУБИЦА, унуци
ФИЛИП и МЛАДЕН

(158/235300)

(159/235300)

(153/235288)

1927–2017.
С љубављу ћерка
БИЉАНА и унуке
ИВАНА и ЈУСТИНА
(19/234992)

БОРИСАВ
МИЛЕНКОВИЋ
БОЖИДАР
РИСТАНОВИЋ
Твоја супруга МАЈА,
син СЛАВКО и ћерке
ИВАНА и НОРА
(144/235280)

СЛОБОДАНА СИМЕУНОВИЋА
Мислим на тебе, причам о теби.
И још се питам зашто?
Супруга ЈАЦА
(55/235084)
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Десетогодишњи помен

У суботу, 11. фебруара, у 10 сати, на Новом гробљу у Београду, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

ИКО

ИВАНУ
Бескрајно нам недостајеш...

ОЛГИЦА
РАЦКОВ

ИВАН СОКОЛ
„Always with Me,
Always with You”

Хвала за Твој осмех.
Твоји: тата и ЗОКА

Воли те тетка

Воли те ЗОКА

(135/235264)

(136/235264)

(137/235264)

Године пролазе, али сећања и успомене на сестру никада!
Сестра ЈОВАНКА
с породицом
(64/235100)

Вољена

23. фебруара 2017. навршава се годину дана од
смрти нашег драгог

СЛАЂАНА ИЛИЋ ПЕТРОВ

РАДОВАНА ТОДОСИЈЕВИЋА

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

БОЖИДАРУ НЕШКОВИЋУ
1940–2016.
Ми који те волимо знамо колико боли живети
без тебе. Заувек ћеш остати у нашем срцу и нашим мислима.
Супруга ВЕРА, ћерка САЊА, зет ЗОРАН и унуци
ТЕОДОР и EMMANUIL

Твоји најмилији
(103/235194)

ЈАСМИНА ЦАРИНА
Њени најмилији
(125/235239)

ЉИЉАНИ ЦЕНИЋ

ЖИВАНА
ЛАЗИЋ

Супруг МИЛОШ, деца МАЈА, ПРЕДРАГ
и НЕНАД с породицама
и сестра ЂИНА с породицом

Време пролази, успомене и сећања остају.
Твоји најмилији

(112/235220)

(129/235249)

И деветнаест година после...

Двадесет година је прошло, али твој лик и твоја доброта вечно ће бити с нама

11. фебруара 2017. навршавају се три године од
смрти наше драге

15. фебруара 2017. обележавамо четрдесетодневни помен

ВЕРОСЛАВЕ ЈОКОВИЋ

БРАНИСЛАВУ
МИЛАДИНОВИЋУ

С љубављу твоја породица
(124/235234)

(156/

Годишњи помен нашој драгој мами и баки одржаћемо
у недељу, 12. фебруара, после Свете Литургије, у 10.30,
у Светоуспенској цркви и Панчеву

СЕЋАЊЕ
8. фебруара навршило
се десет година откако
није с нама

Годишњи помен дајемо 18. фебруара 2017, у
12.30.

(81/235152)

У суботу, 11. фебруара 2017. на Новом гробљу у
Панчеву даваћемо годишњи помен нашем вољеном

11. фебруара 2017, у 11.30, на Католичком гробљу, даваћемо шестомесечни помен

Заувек у нашим срцима.
Супруга ВЕРА, син
АЛЕКСАНДАР, ћерка
МАРИЈА, снаја
ИВАНА, унуке ЈЕЛЕНА
и ТЕОДОРА
(106/235201)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН БЕЛА
2007–2017.

Не заборављамо Те

СОФИЈА
АНЂИЋ ЈЕЛА

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА
ЈОВАНОВ

ЗОРАН
КРСТАНОВСКИ
15. II 1998 – 15. II 2017.
Сећање на тебе болно
је, време које пролази
тужно је, живот без тебе
тежак је, али љубав према теби вечна је!
Заувек вољен и никад
незаборављен.
Воле те твоје:
МИКИЦА, ЈЕЛЕНА
и ИВАНА

ЈОВАН МОЦ
11. II 1997 – 11. II 2017.

Супруга ДУШАНКА,
син ДРАГОМИР
и ћерка ДРАГАНА
с породицама

(101/235132)

(89/235167)

15. фебруара 2017. године навршава се двадесет пет година од
смрти нашег

10. фебруара 2017. навршавају се три године
откако више није с нама

15. II 2015 – 15. II 2017.

1914–2017.

ШКУЛИЋ

У срцима чувамо сећање на твоју доброту и
племенитост.
Најмилији

Породице АНЂИЋ
из Панчева и Иванова

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Сестра ЈОВАНКА
с децом

(141/235276)

(140/235273)

(120/235227)

МИЛАНА
МАРИНКОВИЋА
ВЕРА

СЛАВКО

IN MEMORIAM

Вечну љубав, дивна сећања и успомене чувамо у срцу.
Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА с породицама

13. фебруара навршавају се три године од смрти драгог супруга

СЕЋАЊЕ
11. II 1989 – 11. II 2017.

1992–2017.
Успомену на његово
постојање чува унука
БРАНКА с породицом

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(139/235269)

(88/235163)

(66/235110)

Сећање на драге родитеље

ТОМИСЛАВ
ВУКАШИНОВ

СЕЋАЊЕ
27. I 1987 – 27. I 2017.
21. I 1997 – 21. I 2017.

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

ИШТВАН
ЈАНОШ
12. II 2016 – 12. II 2017.

ТИБОРА
ВАШТАГА

МИРКО

МИЛИЦА

2005–2017.

1995–2017.
Син РАДИША с породицом

Породица ЈАНОШ

Избледеће ова слова,
увенуће пољско цвеће,
али успомене на тебе
никад неће.
Супруга МИРЈАНА

(32/235023)

(109/235208)

(110/235213)

ПАВЛЕ ЗАРИЋ
БЕЛИ
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоје: супруга ЈЕЛА
и ћерка ВЕСНА
с породицом
(121/235230)

ЋОРЛУКА
ВОЈА

ЗЛАТА
Ћерка ДУШАНКА МОЦ
(90231567

Петак, 10. фебруар 2017.
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8. фебруара навршило се пет најтужнијих година откада није с нама
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9. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана од
преране смрти нашег вољеног Зорана

ЗОРАН
АШАНИН

ЗОРАН АШАНИН
1971–2017.

ЗОРАН
АШАНИН

1971–2017.

РАДОСАВ ЕСКИЋ

Нека те анђели чувају, почивај у миру.
Супруга ЈУЛИЈАНА, ћерке СОФИЈА и ЈАНА
и син МИЛОШ

Поносни смо што смо те

(45/235052)

имали, а жалосни што
смо те изгубили.

Недостајеш нам.

Сваки тренутак проведен с тобом био је радостан и пријатан.
Увек ћеш живети у мојим мислима сине.

С љубављу и поштовањем супруга ОЛГА и син БРАНИМИР

Четрдесетодневни помен

Четрдесетодневни помен

(50/235068)

11. фебруара 2017. даваћемо годишњи помен нашој драгој

12. фебруара 2017. навршава се пет година откако није с нама наш вољени

ЗОРАН
АШАНИН

ЗОРАН
АШАНИН

МЕКИ

МЕКИ

Вољени никада не умиру.
ЋУРА, ВЕСНА
и ПРЕДРАГ

Куме, прерано си отишао у легенду.
Кумови НИНИЋИ

(26/235008)

(27/235008)

Унука ГОЦА
с породицом

СЕЋАЊЕ

ТОДОР КУЗМАНОВИЋ ТОША

ЛЕНКА

2009–2017.

2009–2017.

(29/235018)

СЕЋАЊЕ

ЈОСИП ВИДОВИЋ
2015–2017.
Време које пролази није те однело из наших мисли и наших срца.
Бол се није умањила, нити је празнина нестала.
Сваког дана све теже подносимо твој одлазак,
јер тешко је тражити утеху и снагу за сваки дан
живота без тебе.
Мајка АНЂА, сестра ЈЕЛИЦА, зет НИКОЛА,
сестрић АЛЕКСА и сестричина ТАМАРА

АНА ФОРАИ
1933–2016.

ЈОСИП
КЛАПКА

(113/23522

12. II 2012 – 12. II 2017.
14. фебруара дајемо помен драгој мами и баки
(76/235133)

ДРАГОМИР

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ћерка и син с породицама

СЕЋАЊЕ

Достојанствено и без
страха сачекао си свој
одлазак, свестан да све
што је било лепо у животу си потрошио.
Хвала ти на мудростима
и разумевању.

(80/235144)

Твоји: супруга САВА и син ДРАГАН

(43/235052)

ПАКАШКИ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(41/235045)

Твој отац ЛАКИЋ

(44/235052)

СЕЋАЊЕ

ДЕДА ВЕКИ

Твоји најмилији

и ЈЕЛЕНА

11. фебруара 2017. дајемо
четрдесетодневни помен мом

ДАНИЦИ АТАНАСОВСКИ
1940–2016.

Твоји: ГОРАН,
ДАНИЈЕЛА, МИЛИЦА

ЛИДИЈА

15. фебруара 2017. навршава се тужних годину дана откако ниси са
мном

ЖАЛАЦ

Време пролази, туга и
бол не престају. Заувек
си у нашим мислима.
Твоја породица

14. фебруара је шест година откако ниси са
мном, али у мом срцу
ћеш увек бити.
Твоја ЉИЉА

(33/236028)

(71/235125)

1989–2017.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошла је година од смрти наше мајке и баке

Анђели никад не умиру.
Заувек у нашим срцима.
Мама и ВЕЦА
(65/235102)

14. фебруара 2017. навршава се година дана
откако нас је напустио
наш драги

НЕДЕЉКЕ МАРАВИЋ

ЈАСМИНИ
НЕДЕЉКОВИЋ
Син ВЛАДИМИР, снаја
ВЕСНА и унуци
НИКОЛА и МИЛИЦА
(15/234985)

ВОЈИСЛАВ
АРСЕНИЈЕВИЋ
1938–2016.
Ћерка ОЛИВЕРА
(3/234944)

10. II 2016 – 10. II 2017.

8. II 2016 – 8. II 2017.

Не дамо те забораву, јер си ти део нас заувек.
Твоји: син РАДОВАН, снаја ГОЦА
и ћерка НАДА с породицом

12. фебруара навршавају се три године од смрти нашег

(47/235056)

Навршава се пола године и годину дана од смрти нашег стрица и стрине

ВОЈВОДИЋ

из Сакула
Заувек у нашим срцима.
Твоја ћерка СЛАВНА
с породицом

ЖИВКО
ЖИВКОВИЋ
1992–2017.

ПАНЧЕВАЦ
и

АГНИЦА

Остаћете увек у нашем сећању.
Породице ВОЈВОДИЋ и КИЛИБАРДА
(63/235099

МИЛЕНА
СТАМЕНКОВИЋ

Увек си у нашим мислима.

8. II 2016 – 8. II 2017.
Увек си у нашим срцима и мислима.

Брат МИЛАН и сестра
ВЕРА с породицама

Синови ЗОРАН
и ГОРАН с породицама

(14/234981)

(13/234981)

АНЂЕЛКО
ЂУРИН

(91/235169)

БОЖО

МИЛЕНА
СТАМЕНКОВИЋ

телефон:
013/301-150

НИКОЛЕ
ЛАЦКОВА

Породица

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(130/235251)

(116/235225)

Нисмо га заборавили.

БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ
Осам година мислимо на тебе с љубављу и тугом.
Супруга МИЛИЦА и ћерка БИЉАНА с породицом
(46/235054)
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ПОМЕН
Прошло је пет година без нашег вољеног и никад непрежаљеног

11. фебруара навршава се четрдесет дана
откако је трагично настрадао

СЛАВОЉУБА ГОШИЋА
СЛАВИШЕ БУЦЕ

22. фебруара навршава
11. фебруара,
се двадесет пет
у 11 сати, даваћемо
година од смрти
шестомесечни помен

ГОРАН ПЕЈИЋ

1974–2012.
С љубављу, поштовањем и поносом што смо те имали.
Био си наш понос, наша снага, наш ослонац и подршка. Године
пролазе, истина тешка, туга велика, бола превише, речи премало
да ти кажемо колико нам недостајеш.
Сећање на тебе траје, а то нам помаже да настављамо живот даље.
Твоји најмилији

1965–2017.
За нас нема утехе.
Супруга СЛАВИЦА и ћерка ЖЕЉАНА
(34/235031)

(31/235021)

ЈОВАНА
ТАРАЈИЋА

У суботу, 11. фебруара 2017, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

ДАНИЦИ
ТАРАЈИЋ

Сећања на тебе
не бледе ни после
толико година.

СЛОБОДАН
ДЕСПОТОВСКИ

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ
Не могу да вјерујем да је шест година прошло
откако си ме оставио саму. Ја утјеху тражим на
старим стазама гдје смо заједно ходали срећни
држећи се за руке.
Сада обилазим твоје вјечне дворе надајући се да
ћеш ми отворити врата.
Воли те твоја тужна супруга ЈОКА

Тугу у нашим срцима
време неће моћи да
избрише јер си била
део наших живота.
Вечно ћеш остати
у нашим срцима.
Ваши синови СТЕВАН и ГАЛЕ с породицама
(56/235084)

Прошла је година, а ти
ћеш бити у нашим срцима док смо живи.

МИЛОРАДУ ЛУКИЋУ
С љубављу и поштовањем породица
(51/235072

(16/234987)

Сестра СНЕЖА и брат
ГОРАН с породицама

14. фебруара навршава се девет година откад
није с нама наш

(79/235144)

Тринаест година откако си отишао у царство небеско

9. фебруара 2017. навршава се годину дана од
смрти нашег рођака

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ
2008–2017.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Супруга ДАРИНКА и ћерке ЉУБИЦА
и МИЛОМИРКА с породицама

ВЛАСТИМИР Саве ЛУКИЋ

БОРИСАВА ЈАЊИЋА

Мили мој оче. Увек вољен, никад незаборављен.
Био си изузетан, увек насмејан, частан, поштен,
посебан, звезда водиља сестрама и мени. Био си
наш заштитник, наш ветар у леђа. Хвала ти оче
на свему што си учинио за нас.
Носе те у срцу: ћерка ЉИЉАНА, зет СТЕВО
и унуке НИНА и САНДРА

из Сарајева
са Илиџе

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

Вечно ожалошћен МИРКО МУТАПЧИЈА
и МАРИЈА КОМАЗЕЦ из Сарајева са Илиџе
(4/234958)

9. фебруара на Новом гробљу даћемо четрдесетодневни помен нашем драгом
Браћа и сестра
с породицама
(7/и)

(35/235035)

СЕЋАЊЕ

(6/234960)

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
наши драги

ШЉИВОВАЧКИ
МИХАЉУ КЛИНКУ

ВЛАСТИМИР
ЛУКИЋ

ДРАГОЉУБ
ЂУРИЧИН

14. II 2004 – 14. II 2017.
Љубав и захвалност
према теби трајаће заувек.
Ћерка МИРЈАНА
и унуке ИВАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

11. II 1987 – 11. II 2017.

С тугом и болом у срцу твоји: супруга АНА као
и остала родбина и пријатељи

МИРЈАНА
1946–2004–2017.

Заувек у срцима његове
СЕКЕ и НАДЕ
(67/235112)

ВЛАДИМИР
БАТА

1943–2007–2017.
Године пролазе, бол у души за прерано изгубљеним родитељима заувек остаје.
Ћерка ВЕСНА, унука САНТИНА
и зет МАСИМО АЋЕТА
(12/234978)

(53/235082)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА
1911–1960–2017.

ШЉИВОВАЧКИ

ПЕТАР

МИРЈАНА

МИЛОЈИЦА
ВУКОВИЋ
2008–2017.

СЕЋАЊЕ
У нашим си мислима.
Воли те твоја породица
(1/234864)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ВЛАДИМИР

1903–1981–2017.
С љубављу и поштовањем син
МИЛУТИН БИКАР с породицом

2004–2017.
2007–2017.
Сећања остају у нашим срцима.
Ваше куме БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА

(54/235083)

(9/234969)

(21/234996)

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

МИЛАН
МИЛИЋЕВИЋ
10. II 2013 – 10. II 2017.
Нема сузе која те може
оплакати, речи којима
те могу ожалити и времена којим бих те заборавила.
Твоја супруга
ВУКОСАВА
(22/234998)

МИЛУН
МИХАЈЛОВИЋ
2005–2017.
Заувек у нашим срцима.
Супруга с децом
(8/234698)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп
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Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
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Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерке
28. јануара: Лану и Лару – Мирјана и Ненад Лишин.

Добили ћерку
12. јануара: Анђелију – Хелена и Саша Спасић; 16. јануара: Леонтину – Џесика Груја и Сава Раду; 22.
јануара: Јовану – Маја Брошћињанц и Душко Станков; 23. јануара: Хелену – Андријана и Жељко Томић, Јовану – Драгана и Жељко Рацковић; 24. јануара: Емануелу – Ева Гутвајн Нађ и Чонгор Гутвајн,
Лару – Сузана Спасић и Дејан Стојменовић; 25. јануара: Искру – Невена и Бранислав Мирковић; 27.
јануара: Анђелку – Неда и Немања Бенин, Хану – Даница и Александар Фара; 28. јануара: Ану – Бојана и Дејан Стојановић; 29. јануара: Катарину – Моника Борца Кошут и Даниел Кошут, Сташу – Дијана Сејдовић Марковић и Мирослав Марковић; 30. јануара: Дуњу – Сашка и Дарко Ускоковић.

Добили сина
6. јануара: Вању – Наташа и Жарко Петрић, Богдана – Драгана и Андреја Симовић; 14. јануара:
Василија – Маријана Булик и Јонел Бањаш; 17. јануара: Константина – Наташа и Никола Стојаковић; 20. јануара: Милуна – Катарина Шиљаковић и Александар Јовановић; 21. јануара: Петра –
Биљана и Жељко Станковић, Рељу – Валентина и Марко Божић; 22. јануара: Аурела – Снежана
Банацан и Сабастјан Бањаш; 23. јануара: Бобана – Злата и Марко Шајин; 24. јануара: Дејана –
Ана Марија и Зденко Сабо, Теодора – Јелена и Тивадор Рошу; 25. јануара: Алекса – Анка и Адам
Кучера, Рељу – Миљана и Данијел Мириловић; 26. јануара: Тихомира – Мирјана Стојановић и Милан Ђујић, Илију – Сања и Младен Баљак; 28. јануара: Жељка – Људмила и Златко Томан; 29.
јануара: Виктора – Тијана и Владимир Ћирковић.

ВЕНЧАНИ
27. јануара: Радмила Дечермић и Сава Дечермић; 28. јануара: Биљана Петровић и Дејан Бркић; 29. јануара: Сања Божовић и Ивица Божовић; 2. фебруара: Кристина Зец и Мирослав Михајловски, Кристина Стојиљковић и Мирослав Секанић.

УМРЛИ
26. јануара: Радослав Николић (1970); 27. јануара: Тереза Петровић (1935), Рада Ђурашинов (1956),
Јасмина Горановић (1946), Огњана Анђелковић (1949), Живорад Антанасијевић (1962); 28. јануара:
Јанош Палатинуш (1954), Милош Лукић (1949), Јелена Вишекруна (1932), Милка Филиповић (1946);
29. јануара: Вера Сингер (1932), Вида Радованов (1936), Александар Радовић (1949), Јулка Алексић
(1939), Јован Пешић (1932), Боривој Врачевгајац (1955), Милојко Николић (1941), Јован Ђурин (1939),
Миодраг Рогановић (1957), Добринка Антић (1930), Зоран Марковић (1952); 30. јануара: Сенка Вуковић (1929), Јелена Мишковић (1927), Љубинко Симић (1946), Жарко Проданов (1939), Радослав
Стојановић (1949); 31. јануара: Драгиња Штампић (1938), Јозеф Томан (1939), Љубица Бањаш
(1941), Марија Мирковић (1920), Петар Митровић (1936); 1. фебруара: Милка Михајловић (1944),
Марија Модорановић (1950), Марија Бољанац (1938), Ђура Несторов (1939), Борка Перић (1924), Милорад Радић (1933), Јано Вршка (1938), Јанош Кираљ (1961); 2. фебруара: Иван Јовановић (1949).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

КОЊИЋЕВ СКОК

АНАГРАМ

Ако правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,
почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру изреку о
љубави и давању.
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Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Лунарно помрачење донеће

Овај период искористите за кре-

вам мање проблеме са организацијом. Доносићете изненадне и
неочекиване одлуке. Наизглед
немогуће ствари добиће свој епилог. Ако немате идеју шта бисте
са својим животом, ово помрачење ће вам отворити нове видике.

ативно деловање. Идеје које вам
се дуго мотају по глави сада ће
коначно доћи на реализацију.
Битно је да своје снове и планове сачувате за себе. Ово је прави тренутак да сами себи скројите капу по сопственој мери.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Суочаваћете се са стварношћу

Посветите се себи максимално.

и бићете приморани да почнете
да решавате нагомилане проблеме у свом интимном животу. То
на тренутке може добити димензије неког психолошког трилера,
али у исто време ћете научити да
будете мекши и мање тврдоглави.

Хтели ви то или не, многе скривене
ствари ће изаћи на површину. Ако
имате неку тајну, сачувајте је само
за себе. Промене у финансијама
вам следе и битно је да реагујете
брзо, јер се нова прилика неће указати скоро, поготово не тако добра.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

На вашу срећу, лунарна еклипса

Немојте се изненадити ако након

ће вам донети велику подршку пријатеља, а у исто време ће показати и
ко вам ради иза леђа. Неколико
срећних момената ће вам омогућити да се добро и брзо реорганизујете и напокон кренете у смеру који ће
вас повести ка циљу којем тежите.

помрачења будете видели себе
другим очима. Тражите задовољство у себи, решите се нагомиланог терета. Посветите слободно
време себи и, ако никако другачије, отпутујте некуд бар у мислима,
уз неки филм или добру књигу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ове седмице ћете се осећати
уморно и бићете емотивно празни.
Схватићете да сте полагали превише наде у везу која је недавно почела. Посветите се себи и слушајте
своју интуицију. Добро израчунајте
с колико новца располажете да не
бисте упали у финансијску кризу.

Ако ће неко мењати живот из корена, то сте ви. Еклипса је у вашем
пољу финансија и секса. Шта вам
је приоритет, одлучите сами. Ако
сте сами, следи вам познанство, а
Јарчеви који су у вези натераће
партнера да полуди од љубоморе.
Стиже позамашна количина новца.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Следи вам велико спремање вас

Дефинитивно је време да на људе

самих, јер је лунарна еклипса у вашем знаку. На који начин ћете себе
средити, зависи од вас. У овом тренутку никаква подршка вам неће
бити од велике помоћи. У сопствену
душу морате заронити сами и спалити мостове који не воде никуда.

престанете да гледате као на добронамерне. Једноставно, поставите их
на своје место, како стварно заслужују. Какве год вести да вам стигну,
чак и ако изгледају страшно у првом
тренутку, знајте да је то прилика да
напокон све решите у своју корист.

Девица

ДА-

А-

Ован

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

MAJO,
EЛИТНИ
СТАР!

Ово помрачење ће за вас проћи
релативно мирно и без великих
емотивних потреса. Разговарајте с
партнером, решите несугласице или
једноставно, ако не иде, крените даље сами. На све што вам се буде дешавало, гледаћете много смиреније. Мања финансијска криза.

(19. 2 – 20. 3)
Планирајте да се посветите себи и
партнеру и обновите свој љубавни
пламен. Срећа напокон куца на ваша врата. Преконтролишите своје
здравље. Новац који већ дуже време
очекујете напокон ће стићи и решиће
вас гомиле проблема. Направите једно велико пословно спремање.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
„ХРОНИКА
ПАЛАНАЧКОГ ГРОБЉА”

Снимање
скенером

Који се
узима кроз
уста

Оружани
Морална
сукоб већих Фармацеути
клонулост
размера

Филм
Костаса
Гавраса

Планета
Сунчевог
система

Престоница
средњовековне српске
државе

Муза
песништва

Аутотранспортно предузеће (скр.)
Сливници

Поен
у џуду

Норвешка
бајка

Ознака за
Израел

Госпођа

Иридијум
Име
редитеља
Јоселијанија

Проналазач
телефона
Хинду секта
у Индији

Симбол
радијума
Медоносно
дрво

Умекшавање
сугласника
(грам.)

Обдарени
људи,
таленти

(3) ГРАДИЋ У СРБИЈИ
БИЉА ЈОВУ воли,
две особе фине
живе у градићу
покрај реке Дрине.

КЊИЖЕВНИЦА
СА СЛИКЕ

Ове године
(скр.)

Tу француску диву,
док беше на сцени,
цела EКУМЕНА
знала је да цени.

Губитак,
недостатак
Ознака за
Немачку

Место код
Београда
100 римски
Немани,
аждаје

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Могуће је давати без љубави, али није могуће волети без давања. Анаграм: Сарита Монтијел. Стиховни анаграми: (1) акварелисткиња, (2) Анук Еме, (3) Љубовија. Скандинавка:
споразуми, кечап, Рас, Ерато, АТП, ној, тонер, ир, Бел, ра, Исидора Секулић, палатализација, ог, мањак, Рипањ, надареници, але

„ПИСМА ИЗ
НОРВЕШКЕ”

(1) СЛИКА ВОДЕНИМ БОЈАМА

(2) ФРАНЦУСКА ДИВА

Боја за
штампаче
Предлог уз
генитив

Птица
тркачица

Праћење
некога при
одласку

СЛИКАРКА ВИЊЕТА
кад се посла хвата,
воденим бојама
најчешће барата.

Погодбе,
договори

Сок од
парадајза

Сировина
за производњу
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СПОРТ

Петак, 10. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА НАСТАВЉАЈУ ПОХОД У СУПЕРЛИГИ

СПРЕМНИ ЗА НОВА ИСКУШЕЊА
У суботу против
Партизана у Београду

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

ЗОРАНА БАРЈАКТАРОВИЋ
НАЈБРЖА У СРБИЈИ
Два тријумфа, два
рекорда
Главни циљ –
Европско првенство
У нашем главном граду је
прошлог викенда одржано
Првенство Србије у атлетици
за сениорке и сениоре. То
такмичење је уједно било и
изборно за националну репрезентацију, пред којом су
изузетно напорна искушења,
почев од великог међународног митинга „Србија опен”,
преко Балканског шампионата, па све до Првенства Европе, које ће бити одржано у
Београду.
Надметање најбољих српских атлетичарки и атлетичара донело је много радости
и љубитељима спорта у Панчеву. Зорана Барјактаровић,
чланица Атлетског клуба Динамо, окитила се двема златним медаљама, па је тако потврдила да је тренутно најбржа девојка у нашој земљи. Зорана је постала државна
шампионка у тркама на 60 и
200 метара.
Првог дана такмичења, у
изузетно узбудљивој трци на
60 метара, Зорана је тријумфовала с новим личним рекордом, који сада износи –
7,56 секунди. Иако видно
уморна и емотивно испражњена после освајања најсјајнијег одличја, Зорана је и
другог дана такмичења заблистала пуним сјајем. Смогла је
снагу, самоуверено изашла на

стазу и још једном показала
да је најбоља спринтерка у
Србији. Трку на 200 метара
Зорана Барјактаровић је истрчала у времену 24,86 и тако
поставила нови лични рекорд
и освојила још једну титулу
шампиона. Свака част!
Наша суграђанка је и овог
пута показала свој јак карактер и како се треба носити са
огромним притиском. Била
је најбоља када је било најпотребније, па више нема никакве дилеме да је сазрела за
највећа атлетска достигнућа.
Ове године је имала укупно
осам наступа и тријумфовала
је осам пута. Што је најважније, полако се приближава
норми за сениорско Првенство Европе у Београду, од 3.
до 5. марта.
Да је спринтерска атлетска
школа АК-а Динамо међу
најбољима у Србији, доказао
је и Данијел Козловачки, који
је заузео седмо место у финалу трке на 60 метара. Он је
готово почетник, па се од њега очекују још бољи резултати у летњем делу сезоне. Мушка штафета клуба из нашег
града освојила је четврто место у надметању на 4 x 400
метара, а трчали су: Данијел
Козловачки, Петар Ивачковић, Милош Гашовић и Иван
Божанић.
У наредном периоду чланови АК-а Динамо наступиће
на Првенству Србије за млађе
и старије пионире, а Зорани
Барјактаровић предстоји серија међународних митинга.
Срећно!

ОКУПЉАЊЕ ТАЛЕНАТА

КЛИНЦИ У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

У сали Техничке школе у Железнику у недељу, 5. фебруара,
одржане су једнодневне тренажне активности бадминтон
селекција наше земље.
Међу репрезентативцима
Србије нашли су се и такми-

чари БК-а Динамо Бојана Јовановић, Марија Самарџија,
Михајло Виг и Вања Бокан,
као и такмичари БК-а Панчево Наталија Бохаревић, Сања
Перић, Анђела Витман и Стефан Мијатовић.

Рукометни клуб Динамо је у
првом делу сезоне био најпријатније изненађење у српској
елити. Новајлија у Суперлиги
„зимовао” је на трећем месту,
тик иза Војводине и Црвене
звезде. Да би „жуто-црни” наставили тим путем, Иван Петковић је својим момцима дао
само десетак слободних дана,
око новогодишњих и божићних празника, па је рад започет већ 9. јануара.
Тренирало се два пута дневно у нашем граду, а од 22. до
29. јануара експедиција Динама боравила је у Бечеју, где је
спровела велики део припрема.
– Пре свега морам да захвалим руководству клуба, које је
успело да у овим тешким временима обезбеди средства и
омогући нам припреме у граду на Тиси. Имали смо заиста
феноменалне услове за рад,
почев од смештаја и исхране,
преко теретане, до базена и
хале. Људи из Спортског центра „Ђорђе Предин Баџа” били
су изузетно љубазни и гостопримљиви. Атмосфера у екипи је феноменална, а један од
разлога за то је и одлазак на
припреме, где је, поред пакленог рада, важна и социјализација играча – рекао је шеф
стручног штаба Динама Иван
Петковић.
Бранко Радановић и његови
саиграчи одиграли су и седам
контролних утакмица током
припрема.
– Момци су заиста изванредно радили од самог почетка припрема. Професионално

се односе према обавезама.
Неће нас успавати одлични
резултати из првог дела сезоне, желимо да радимо још јаче
и квалитетније и да наставимо
континуитет добрих резултата. У спорту се минули рад не
вреднује, важна је само наредна утакмица – додао је популарни Петко.
Током припремног периода
рукометаши Динама су одмерили снагу с Војводином, Металопластиком, Рударом, Спартаком, Лавовима...
– Контролни мечеви су послужили за уигравање неких
так тич ких ва ри јан ти. Још
јед ном по хва љу јем мом ке,
јер су по ка за ли из у зет ну
спремност. Првенство је дуго,

траје до јуна, па се треба што
боље припремити. Већ у првом колу наставка очекујемо
тешко гостовање у Београду и
мегдан с Партизаном. „Црнобели” су се добро појачали у
паузи, много боље играју на
свом терену, па морамо да
будемо концентрисани свих
шездесет минута уколико желимо да остваримо позитиван резултат – јасан је Петковић.
У редовима панчевачког суперлигаша било је и промена
у играчком кадру. Огњен Радоњић је отишао у Војводину,
а Јован Крстевски у Јабуку.
Ипак, навијаче Динама може
да радује повратак у екипу Јована Стојановића, који се

И ПАНТЕРИ РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

успешно опоравља после операције колена.
– Наш циљ је јасан. Желимо
у плеј-оф и не одустајемо од зацртаног плана. Иако имамо тежак распоред, сигуран сам да
ће момци показати карактер
као што су то чинили и у првом
делу шампионата. После Партизана, на нашем терену играмо против Југовића, а онда
имамо два узастопна гостовања, и то каква – Војводини и
Црвеној звезди. Без обзира на
све, у сваку утакмицу улазимо
са само једном жељом: да победимо – с много оптимизма
прича Иван Петковић.
Утакмица с Партизаном биће одржана у суботу, 11. фебруара, од 19 сати.
Камерон
Мејфилд

ЗА НОВУ СЕЗОНУ – ЈАЧИ ТИМ
Екипа панчевачких Пантера
од средине јануара напорно
тренира за наредну сезону у
Првој лиги Србије у америчком фудбалу. Први део припрема базира се на стицању
моторичких способности, а
играчи ускоро треба да ставе
кациге на главе, па да почну да
раде на спремању тактичког и
техничког дела игре. За завршну фазу припрема планиране су и контролне утакмице.
Напад ће ове године с позиције квотербека предводити Камерон Мејфилд, двадесеттрогодишњак из Алабаме. Играо је за

колеџ „Конкордија” у Алабами,
а последња екипа била му је
„Арканзас гаторс”.
– Захвалан сам на указаној
шанси да играм за тако сјајан
клуб. Људи из управе клуба, који су комуницирали са мном
последњих месеци, већ су у мени створили осећај да сам део
породице. Имамо супер однос,
сјајни су људи и драго ми је да
сам их упознао. Ово је велика
привилегија за мене. Настављам да живим свој сан, а то је
да играм најбољу игру на свету.
Желим да освојимо првенство
– рекао је Камерон Мејфилд.

Американац који је и прошле године играо за Пантере,
Мајкл Кембел, одлучио је да и
у предстојећој сезони брани
боје панчевачког клуба. Пантери ће ове године бити јачи и
за неколико повратника, а то
су: Димитрије Стефановић,
Дејан Глигорић, Урош Јанковић, Милан Кузманов и Илија
Опалић. Офанзивну линију су
појачали Немања Филиповић
из Обреновца и Дамир Кларић
из Вршца.
Сезона у Првој лиги Србије
у америчком фудбалу почиње
средином марта, а титулу ће

бранити Дивљи вепрови из
Крагујевца. Пантери су прошлу сезону завршили на четвртом месту.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПРИЗНАЊА ПАНЧЕВАЧКИМ СТРЕЛЦИМА
На изборној скупштини Стрељачког савеза Војводине, одржаној 3. фебруара у Новом Саду, изабрано је ново руководство тог савеза са четворогодишњим мандатом. Председник
је поново Драган Алимпијевић
из Инђије, а за члана Управног
одбора именован је и панчевачки врхунски стрелац Габријел Даутовић. Седницу је
водио досадашњи потпредседник ССВ, такође наш суграђанин, Синиша Вељковић, који
је након седнице доделио признања најуспешнијим такмичарима у 2016. години.
Из СД-а „Панчево 1813” похвале су добили: Ивана Виславски (најбоља пионирка у
Војводини, трећа у Србији),
Дејан Пешић (најуспешнији
сениор у Војводини, четврти у

Стране припремио

Александар
Живковић

Србији), Ђорђе Јовчевић (други млађи јуниор у Војводини),
Давид Даутовић (други кадет
у Војводини), Исидора Стојановић (трећа млађа јуниорка у
Војводини) и Марија Алексић
(петопласирана пионирка у
Војводини).

У исто време у Крагујевцу је
одржано друго коло Купа Србије за млађе категорије, у којем је осморо младих стрелаца
из нашега града остварило запажене резултате.
Марија Алексић је с 385 кругова освојила три нова бода у

категорији кадеткиња у гађању
из ваздушне пушке, док је Ђорђе Јовчевић зарадио два бода у
гађању из пиштоља у надметању млађих јуниора. Пионири
Теодора Кондић и Стеван Калинић поставили су личне рекорде и најавили нове успехе.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПЕХАР
МАЛИМ „ЛАВИЦАМА”
Пре почетка утакмице Суперлиге између одбојкашица Динама и Визуре поклоници игре
преко мреже у Хали спортова
на Стрелишту присуствовали
су малој свечаности.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ШАМПИОН СЕ ПРОВУКАО...
„Лавице” пружиле
сјајан отпор фавориту
Борац славио и у
Великом Градишту
Одбојка 013 ниже
победе

Наиме, председник Одбојкашког савеза Војводине Петар Богуновић уручио је Даши
Михаиловић, капитену јуниорске екипе Динама, пехар за
освојено друго место у недавно
завршеној Јуниорској лиги
Војводине.
Тренерима Слободану Радивојевићу и Ивану Марковићу,
као и играчицама, медаље је
поделио Божа Којић, члан
председништва ОСВ.

АНЂЕЛА НАЈБОЉА
Првенство Војводине у џуду
за кадете одржано је 4. фебруара у Каћу. У конкуренцији
152 млада борца одличне резултате остварили су и наши
млади суграђани.

Динамо се представио са
шест такмичара. Анђела Ранђеловић је освојила најсјајније
одличје, а Вук Кошић се окитио
бронзом. Поред њих, на државни шампионат су се пласирали
и Никола Достић и Илија Крстић, али и Андреа Стојадинов,
која има директан пласман као
прошлогодишња победница и
освајач европске медаље.

УСПЕШНИ АКАДЕМЦИ
Солидан наступ на Првенству
Војводине имали су и чланови
ЏК-а „Академија Јочић” из
Старчева, које је предводио
тренер Марко Јочић.
Иако су тек прва година кадетског узраста, такмичари су
се сјајно борили. Алекса Перак,
знатно лакши од својих ривала,
великом жељом и борбеношћу
успео је, победом за пласман на
пето место, да обезбеди учешће
на Првенству Србије. Мина
Илић је у борби за бронзану медаљу ипоном савладала своју
противницу, па ће се и она наћи на државном шампионату.
Надметали су се и Стефан
Шницер и Лазар Стојановић.

ДВЕ БРОНЗЕ
Запажене резултате у Каћу
остварили су и такмичари ЏК-а
Панчево, које је предводио
тренер Марко Атанасов.

Ана Лупулов и Катарина
Путић освојиле су бронзане
медаље, а на Првенство Србије, које ће бити одржано у Београду 25. фебруара, пласирали
су се и Лазар Албијанић и Јована Милошев.
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Четрнаесто коло Суперлиге за
одбојкашице донело је 2. фебруара у Халу спортова на
Стрелишту један сјајан, прави
првенствени меч. Око петсто
љубитеља игре преко мреже
уживало је у двобоју панчевачких „лавица” и шампиона наше земље. Играло се жестоко,
прштало је на терену... На крају су се радовале Београђанке,
али да је резултат био и другачији, не би било неправедно:
Динамо–Визура 1:3, по сетовима 21:25, 25:23, 25:27 и 18:25.
Девојке које предводи тренер Александар Владисављев
сјајно су започеле ову утакмицу. Нису се уплашиле великог
ривала, напротив, напале су
противника, па су врло брзо
стигле до лепе предности.
Драгана Марковић је сјајним
сервисима натерала тренера
Визуре да при резултату 8:4
затражи тајм-аут, али ни тај
потез није много помогао
шампионкама. Јелена Лазић
је летела по терену, а када је
блоком један на један Јелена
Медаревић довела Динамо у
вођство од 10:5 и када се учинило да ће „лавице” наставити
да „мељу” ривала, дошло је до
преокрета. Визура се консолидовала, појачала темпо игре,
преузела иницијативу и „окренула” резултат. Ушло се у неизвестан финиш сета, али су
шампионке повеле с 1:0.
Други део утакмице имао је
потпуно другачији ток. Београђанке су повеле са 4:0, али „лавице” нису устукнуле. Разиграле
су се Катарина Симић и Нина
Коцић, одличне су биле Јана
Ћук и Милена Спремо, а либеро Сања Ђурђевић одрадила је
огроман посао у одбрани. Панчевке су изједначиле на 16:16,
убрзо и повеле са два поена
разлике, а онда су, на срећу
бројних симпатизера, рутин-

ски сачувале предност до краја
сета и изједначиле на 1:1.
Најузбудљивији и најнеизвеснији био је трећи период
утакмице. Играла се „атомска”
одбојка. Динамо је повео с 3:0,
али је на технички тајм-аут
Визура отишла с три поена
„вишка” (9:12). Убрзо су Јелена Медаревић, Нина Коцић,
Катарина Симић и Јелена Лазић вратиле неизвесност у меч
(16:16), а онда се Динамо „одлепио” на два поена (20:18 и
23:21) и први је стигао и до
сет-лопте (24:23). На жалост
љубитеља одбојке у нашем
граду, „лавице” нису успеле да
издрже до краја. Искусне одбојкашице шампиона успеле

бода. Идемо даље, настављамо
да тренирамо, припремамо се
за следећи првенствени меч
против Јединства из Ужица,
али и за финални турнир Купа
Србије – рекла је на конференцији за новинаре после
утакмице Драгана Марковић,
капитен Динама.
„Лавице” заузимају пето место на табели, са 23 бода, а наредног викенда поново играју
пред домаћом публиком – у
Панчево долази ужичко Јединство.
Одбојкаши старчевачког
Борца су оправдали улогу фаворита у Великом Градишту.
Они су у 13. колу Прве лиге
дошли до нових бодова и тако

вић, Спасојевић, Булић, Гаврилов, Милетић, Владисављев, Кнежевић, Познић и
Зиндовић.
Старчевци су сада на трећем месту, са скором од девет
победа и четири пораза и са 29
бодова. Они ће идућег викенда
на свом терену угостити ваљевски ВА-014, који има исти
скор. Биће то још једна утакмица за уживање, али и дерби
14. кола Прве лиге.
У Другој лиги „Север” Одбојка 013 остварила је још једну победу. Девојке које предводи тренер Иван Крговић у
13. колу су на свом терену савладале Вршац с максималним резултатом (3:0), па сада

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (У)
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ВА014
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА
недеља, 18.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
недеља, 16 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

1:3

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

1:3

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

3:0

Кошарка
су да се извуку из неугодне ситуације, да преокрену резултат
и поведу са 2:1.
Питање победника тада је
било одлучено. Одбојкашицама Динама, које су и физички и емотивно биле истрошене, пала је концентрација, па је Визура рутинском
игром стигла до победе и сва
три бода.
– Честитам Визури на победи. Нисмо играле лоше, али
пад концентрације у трећем
сету коштао нас је бар једног

наставили низ победа, али и
трку за водећим тандемом
(Млади радник и Спартак) на
првенственој табели: ВГСК–
Борац 1:3, по сетовима 21:25,
25:19, 21:25 и 23:25.
Градиштанци су пружили
солидан отпор Давору Милошевићу и његовим саиграчима, али нису имали довољно
знања ни снаге да начине изненађење. Тренер Душан Јовић имао је на располагању
екипу у саставу: Синђелић,
Рајковић, Луковић, Милоше-

заузимају четврто место на табели, са 26 бодова.
– Презадовољан сам. Девојке
су и овог пута дале свој максимум. Ушли смо у добру форму,
па очекујем да ћемо тако наставити. Утакмицу је пре свега
одликовала дисциплина у нашој игри, а обележена је повратком Катарине Шоштарић
на терен – истакао је Иван Крговић, тренер Одбојке 013.
Идућег викенда Панчевке
иду у Футог на мегдан са истоименим домаћином.

БОКСЕРСКИ КЛУБ ПРОФЕСИОНАЛАЦ МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ

МЕДАЉЕ, ТИТУЛЕ, РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ...
Као ретко који боксерски колектив у земљи, БК Професионалац из нашега града не само да је успео да преживи време транзиције овог спорта већ
и да се омасови и да постиже
запажене резултате на свим
турнирима на којима његови
чланови учествују.
БК Професионалац се активно укључио у пројекат под
називом „Национална школа
бокса”, који је намењен девојчицама и дечацима од десет
до четрнаест година, а чији је
циљ да полазници овладају
техником овог олимпијског
спорта ради остваривања врхунских спортских резултата
и здравог начина живота. Овај
програм се спроводи под руководством Звонка Димитријевића, лиценцираног АИБА
тренера и менаџера у спорту,
иначе првог човека БК-а Професионалац.
Година која је за нама остаће златним словима уписана у
историји клуба из нашега града. На појединачном Првенству Србије у свим узрасним
категоријама БК Професионалац је у 2016. години освојио
чак деветнаест медаља, што је
апсолутни рекорд, а уз то је и
једини клуб који је у једној
такмичарској години успео да

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК

70:95

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

98:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО
Војка: ВОЈКА–БНС

99:82
71:62

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЛАУРЕАТИ
Као и сваке године, у организацији Спортског савеза општине Опово крајем јануара
се традиционално додељују
признања за најбоље појединце и спортске колективе у
претходној години.

У сениорској конкуренцији
доминирали су чланови клуба
Драгон из Сефкерина, па су за
најбоље у 2016. години изабрани Милица Стајић и Никола Станков.

ШАХОВСКИ КУТАК
освојио одличја у свим категоријама.
Јован Мирковић је био најбољи у конкуренцији пионира,
сребрне медаље су заслужили
Јован Салифовић, Вукша Радмановић и Јован Жилић, а
бронзане Борис Марковић и
Срђан Раду. У категорији школараца Данијел Раду заслужио
је сребро, а бронзе су припале
Страхињи Антићу, Свети Ускоковићу и Марку Лозановском.
Витомир Думитру је постао јуниорски шампион Србије, сребрне медаље су освојили Кристијан Кочевић, Миле Николић и Константин Ковачевић,

а бронзане Марко Томић и
Бранислав Баљак. У категорији младих Дијана Мирић је заслужила сребро, а Јованка Радуловић је постала шампионка Србије у категорији сениорки. Такође међу сениорима,
Марјан Трајковски је освојио
бронзано одличје.
Звонимир Димитријевић је
ангажован и као селектор репрезентације Србије за школарце и за жене. Под његовим
руководством, нашој земљи је
на Европском шампионату у
Загребу за школарце припала
бронзана медаља. Одличје
истог сјаја заслужила је и Јо-

ванка Радуловић, члан БК-а
Професионалац, сјајним наступима за наш национални
тим на Купу нација.
У лиги Боксерског савеза Београда, у конкуренцији преко
30 клубова, БК Професионалац је убедљиво тријумфовао,
са 144 поена. Другопласирана
Гоша из Смедеревске Паланке
освојила је 110, а Раднички је,
са 90 бодова, заузео четврто
место.
Чланови овог спортског колектива очекују велика искушења и у 2017. години, а желе
да наставе добро утабаним путем – да освајају трофеје.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд5)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ИПАК ИЗОСТАЛО

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Лидер прејак за Тамиш
Следи пут у Ниш
Утакмицама шеснаестог кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Тамиш је на програму имао једно
од највећих искушења, јер му је гостовао лидер, Динамик из Београда, који
је, уз Вршац, главни кандидат за освајање првог места, а већ сада је извесно
да ће се тим који предводи легендарни тренер Мирослав Николић Мута
пласирати и у Суперлигу.
Дерби кола привукао је у Халу спортова на Стрелишту око 500 поклоника
игре под обручевима, који су уживали
у доброј кошаркашкој представи. Домаћи тим је одлично отворио сусрет и
први део утакмице решио у своју корист, али за коначно изненађење није
имао снаге: Тамиш–Динамик 70:95, по
четвртинама 26:21, 14:29, 10:13 и 20:22.
Нема никакве дилеме – Динамик јесте у овом моменту боља екипа, али
резултат од 25 поена разлике ипак не
одсликава право стање на терену. У првој четвртини Никола Симић и његови другови играли су за сваку похвалу.
Паметним решењима у својој игри парирали су јаким и чврстим гостима,
које је предводио Кимани Фред. Сјајан
је био Игор Кесар, који је у првој деоници постигао чак десет поена, а ва-

Видети

жно је и то да је служио и шут с дистанце, па су кошаркаши Тамиша убацили и три „тројке” (Симић две и
Мирковић једну).
Колико-толико домаћин је великом
фавориту успевао да одолева и почетком друге четвртине, али онда су уследили погрешни потези, исхитрени
шутеви и грешке у додавању лопте...
Београђани су сваку прилику обилато
користили, па су на одмор отишли са
огромном предношћу од десет поена
(40:50).
У другом полувремену није било никакве дилеме. Динамик је све конце
игре држао у својим рукама, па је рутински овај меч привео крају.
– Реално, мислим да смо у овом тренутку бољи од Тамиша. Имамо добар
тим, добар клуб, а квалитет показујемо резултатима током целе године.
Ипак, прибојавао сам се меча у Панчеву, јер веома ценим Тамиш и оно што
људи у том клубу раде. Пратим их сигурно десетак година и имам само речи хвале за овај врхунски спортски
колектив – рекао је на конференцији
за новинаре Мирослав Николић Мута,
тренер Динамика, али и помоћник селектора Александра Ђорђевића у репрезентацији Србије.
Најефикаснији у редовима домаћег
тима био је Никола Симић, са двадесет поена, а двоцифрен учинак имали

су још само Владимир Величковић
(14) и Игор Кесар (12 поена).
– Евидентна је разлика у квалитету.
То сам рекао и у најави утакмице. Динамик је много ближи Јадранској лиги него КЛС-у. Да би се таквом тиму
успешно парирало, односно да би се
неко бар понадао позитивном исходу,
морало би се десити да Динамик нема
добар дан, а с друге стране, морају се
испунити сви захтеви које игра налаже: врхунска енергија, пожртвовање,
изузетна концентрација, спортска интелигенција у игри, све оно што ми на
терену нисмо имали – истакао је тренер КК-а Тамиш Бојан Јовичић.
Панчевци сада заузимају пето место, са 25 бодова, а идућег викенда гостују у Нишу, где им предстоји још
један тежак дуел с домаћим Константином.
У 15. колу Прве српске лиге Крис-крос је гостовао у Кули, где је играо
против домаћег Хајдука. Тим из нашега града је на овој утакмици играо са
само шест играча, јер су бројни момци изостали због болести и повреда.
Сви играчи који су ишли на утакмицу дали су свој максимум, чак и више
од тога, али нису могли да се одупру
спремнијем и снажнијем тиму домаћина: Хајдук – Крис крос 98:75, по четвртинама 30:23, 30:16,15:18 и 23:18.
А. Живковић

Видимо се. Ове две речи користимо толико често да су изгубиле
првобитни смисао, постале су поштапалица у комуникацији.
А оно друго могуће значење – видимо себе, као погледајмо у
се, ретко када је у употреби. У друштву у коме је воајерство, буљење у разне ријалити ТВ програме, омиљена врста забаве масе, мало ко се бави интроспекцијом. Тек понекад ставимо наочаре за гледање у даљину и бацимо поглед ка ретровизору да се
сетимо одакле смо кренули и чему стремимо.

Звук
Инвентиван млад свет уме да залута. Ево, на пример, аутори
овог графита покушали су да дочарају како изгледа прање мозга.
Ставиш садржај главе у веш-машину, пустиш воду и дозираш
прашак, одврнеш на најјаче и – пржи!
Хајде, можда и може да прође, али далеко је једноставније да
одврнеш звук до даске док гледаш програм на „ружичастој” телевизији. И не само на њој.

КОШАРКАШ КРИС-КРОСА ПОЗВАН У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ СРБИЈЕ

ВУК МЕЂУ ОДАБРАНИМА
Мини-припреме најбољих кошаркаша
Србије рођених 2002. године одржавају се у Крагујевцу од 9. до 12. фебруара.
Међу одабранима је и Вук Кнежевић,
талентовани кошаркаш Крис-кроса, који је пошао путем својих старијих другова Немање Дангубића, Александра
Илкића, Јована Грујића и Бојана Нешића, момака који су каријеру започели у
Крис-кросу, а облачили су и дрес с државним грбом Србије.
– За наш клуб је значајно то што је
Вук међу одабраним момцима, јер у
континуитету имамо кошаркаше који
се позивају у репрезентацију, што је
потврда систематичног рада у клубу,
где раде школовани тренери – рекао је
први човек КК-а Крис-крос Владимир
Илић.
Вук је позван у репрезентацију јер
је до сада већ био на ширем списку
кандидата, а учествовао је и у припремним камповима најталентованијих кошаркаша које је организовао

У рупи

КСС. Вук тренира кошарку седам година и висок је 197 цм. Карактеришу
га лепа кошаркашка грађа, добра

техника, одличан шут и изванредан
осећај за скок.
А. Ж.

Кад смо већ код медија: многи од њих су претходних година закључани. Преостали су, скоро, униформисани.
Зато су сада поштоваоци сопственог мозга у (не)прилици да
се одушевљавају када налете на реалан прилог на телевизији или
прочитају у новинама извештај с конференције за новинаре неке прокажене странке.
У рупи иза локота налазимо се одавно, само о томе мало ко
јавно говори. Скоро нико.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Маша Гулан,
гимназијалка:

Андреа Арсић,
гимназијалка:

Вукашин Тарабић,
средњошколац:

– С обзиром на то
да у петак идем на
операцију крајника,
током целог викенда
ћу се одмарати код
куће. Највероватније
ћу гледати серије и
читати неку књигу.

– За викенд ћу бити
код куће, одмараћу
се од школе и гледаћу
серије. Такође, можда
ћу преко дана отићи
на приватан час
енглеског језика.

– У суботу ћу с друштвом
ићи у „Погон” на треп
журку, а можда ћу изаћи
иу петак, у дворану
„Аполо”. С обзиром
на то да идем у
гимназију, преко дана
ћу највероватније
учити за школу.
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