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цена 40 динара
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Хроника
Традиција и
стручност као
препорука
» страна 8

Политика
Од закупа водног
ФОТО: Н. ПЕТРОВИЋ (ЈДП)

земљишта до
„Сланинијаде”
» страна4

Друштво
Награђен слоган наше
суграђанке
» страна 9

Хроника
Нема мира
за нарко-дилере
» страна 10

ОДЛАЗАК ВЕЛИКАНА – НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ, ГЛУМАЦ

Преминуо у 49. години
живота
Остварио бројне филмске,
телевизијске и позоришне
улоге
Добитник значајних
признања и награда
Један од највећих глумаца нашег времена, по рођењу Требињанин, али по
одрастању наш суграђанин, Небојша
Глоговац, преминуо је у четрдесет
деветој години живота након тешке и
кратке болести.
Мало је оних који нису познавали
Небојшу Глоговца. Ако и није било
лично, чинило се да јесте, јер је био
присутан у нашим домовима играјући у бројним телевизијским и филмским остварењима. Гледали смо га у

серијама „Породично благо”, „Мој
рођак са села”, „Равна гора”, али и у
филмовима које су волеле и дан данас
гледају све генерације: „Буре барута”,
„Убиство с предумишљајем”, „Небеска удица”, „Муње”, „Кад порастем,
бићу кенгур”, „Клопка”, „Хадерсфилд”,
„Бранио сам Младу Босну” и многим
другим. Једна од његових последњих
улога била је у ТВ серији „Немањићи
– рађање краљевине”, која ће ускоро
почети да се емитује на РТС-у. Тумачио је улогу Вукана, најстаријег сина
Стефана Немање.
Небојша Глоговац је рођен 30. августа 1969. у Требињу, у породици свештеника Милована Глоговца и мајке
Милене. Породица се прво преселила у Опово када је Небојша имао шест
година, а затим у Панчево годину
дана касније. У Панчеву је завршио
основну школу и гимназију, а након
средње школе уписао је студије психологије на Филозофском факултету
у Београду. Иако драмске уметности

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ” ПАНЧЕВО
У знак трајног сећања на нашег суграђанина, врхунског уметника, непоновљивог барда глумишта Небојшу Глоговца, Градска управа града Панчева донела је одлуку да Културни центар Панчева убудуће носи назив
Центар за културу „Небојша Глоговац” Панчево.
Небојша Глоговац је одрастао у Панчеву и овде је стицао прва глумачка искуства у „Атељеу младих” пре него што је отишао у професионалце,
где се на самом почетку наметнуо као глумац вансеријског дара. У бриљантној филмској и позоришној каријери оживео је бројне карактерне
ликове најразличитијег спектра, од којих се већина већ сада сматра антологијским.
Као израз пијетета у припреми је и пригодна изложба која ће бити
постављена у Центру за културу „Небојша Глоговац” Панчево.

ФОТО: А. САХБАЗ (ЈДП)

СА СЦЕНЕ У ВЕЧНОСТ

нису биле његов први избор, он је
упоредо са студијама одлазио у „Атеље младих”, где се у аматерском позоришту бавио глумом. Његов таленат
је препознао Миленко Заблаћански,
који га је и припремао за пријемни
на ФДУ. Уписао је глуму 1990. године у класи професора Владимира Јевтовића, а студирао је с Наташом Нинковић, Војином Ћетковићем и Сергејом Трифуновићем.
Од 1996. године био је члан Југосло вен ског драм ског позо ри шта.
Поштоваоци његовог рада сећаће се
сјајних улога у представама „Сумњиво лице”, „Метаморфозе”, „Хадерсфилд”, „Шине”, „Луталица”, „Лажни
цар Шћепан Мали”, „Хамлет”...

Село
Критичари су га сматрали једним
од најбољих глумаца у региону, а за
свој уметнички рад добио је бројне
награде и признања, међу којима је и
пет годишњих награда његовог матичног позоришта. Прошле године је проглашен за европског глумца године
на Филмском фестивалу у Италији.
Добио је награде за најбољег глумца
у филму „Устав Републике Хрватске”
на фестивалима у Пули и Лондону
(„Raindance”), као и Гран-при на
„Филмским сусретима” у Нишу.
У својој колекцији имао је и „Стеријину награду” за глумачко остварење у представи „Хадерсфилд”, награду Града Београда за филмску уметност, награду „Милош Жутић”, статуету „Давид Штрбац”, награду „Бранка и Млађа Веселиновић”…
Колеге су га звале „принц глуме”, а
пријатељи у Панчеву од милоште –
Лобања.
Својим талентом освојио је срца
многих људи. За њим су остале представе одигране с невероватним жаром
и искреним емоцијама, као и бројне
телевизијске и филмске улоге. Иако
је прерано напустио овај свет, Небојша Глоговац ће вечно живети кроз
своја дела, а реплике које је изговарао
годинама ће нам се вртети по глави,
посебно она: „Знаш ти како се постаје
прави шампион? Тако што изађеш на
терен кад је најтеже и победиш!”
Комеморативни скуп посвећен овом
глумачком великану одржан је у понедељак, 12. фебруара, у Југословенском драмском позоришту. Небојша
Глоговац је сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.
М. Марић Величковић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Град опасних возова
Ако се обистине најаве надлежних у Београду по којима ће се крајем јуна
ове године затворити железничка пруга која пролази око Калемегдана, Београђани који живе у том делу престонице ће одахнути. Међутим, наши
суграђани који имају куће на Миси поново ће се суочити са својим старим
проблемом који још увек није решен – возови са опасним хемикалијама
пролазиће кроз њихово насеље још чешће него до сада.
Стручњаци панчевачког „Урбанизма” недавно су реаговали на пројекат
Саобраћајног института ЦИП о измештању обилазнице око Београда који
је наручило Министарство саобраћаја.
Они су упозорили да железнички саобраћај, у случају да пројекат ЦИП-а
добије зелено светло надлежних у Београду, не само да неће бити измештен ван Панчева (како су то пре неколико година обећавали из ЦИП-а)
већ ће композиције с цистернама препуним хемикалија пролазити индустријском пругом кроз Мису, којом су и до сада пролазили возови из панчевачких петрохемијских фабрика.
Ако се ово обистини, намеће се питање зашто су пре четири године становници Мисе протестовали. Како је могуће да надлежни немају слуха за
проблеме које они имају због тога што, да би дошли до града, морају да
прелазе три пруге – градску (од станице Војловица), рафинеријску и међународну (од Вршца)? Шта би се десило ако би у близини њихових кућа
неки вагон-цистерна исклизнуо из шина? Јесу ли надлежне службе у граду
спремне за случај да се на железничкој прузи по којој иду возови са опасним хемикалијама догоди неки акцидент? Ово је само део питања која
још увек чекају одговоре.

***
Наши лекари који су годинама скретали пажњу на директну везу између
избацивања пројектила са осиромашеним уранијумом током бомбардовања Србије 1999. године и драстичног пораста оболелих од рака, ових дана
су могли да виде, чују и прочитају у медијима да су били у праву.
Специјална комисија коју је формирао Парламент Италије прошле недеље је закључила да су пројектили пуњени осиромашеним уранијумом једини узрок масовног оболевања од рака италијанских војника који су служили војску у јединицама КФОР-а на Косову током пролећа 1999. године.
Припадници италијанског контингента који су тада били распоређени у нашој
јужној покрајини платили су због тога језиву цену: током протеклих деветнаест
година, колико је прошло од НАТО агресије на нашу земљу, више од 300 их је
умрло од различитих врста рака, а 4.000 их је оболело од те болести.
Ови подаци не чуде ако се узме у обзир да су италијански војници у време бомбардовања Србије били распоређени на територији Метохије, где је
избачена највећа количина пројектила са осиромашеним уранијумом током
учесталих напада НАТО авијације.
Војници америчког и енглеског контингента КФОР-а тада су били смештени на северу Косова, где, као случајно, уопште није било бомбардовања.
Након закључка да је осиромашени уранијум крив за пораст оболевања
италијанских војника који су служили на Косову биће лакше и нашим лекарима и правницима који спремају тужбу против НАТО-а. Број оболелих од
најтеже болести на нашим просторима, који је почео да расте неколико
година после НАТО бомбардовања, сувише је велики да би могао да се оспори било каквим аргументима.
Истине ради, над Србијом и њеним грађанима се у пролеће 1999. године
одвијао страшан геноцидни експеримент. Стратези НАТО-а су пре тога,
током бомбардовања Ирака и операције „Пустињска олуја”, помно пратили
какве последице оставља удисање осиромашеног уранијума из пројектила
које су бацали на тамошње становништво.
Након тога, када су почели да се припремају за агресију на Србију, одлучили су да се пројектили са уранијумом масовно користе и током напада на
нашу земљу. Занимало их је да виде какве ће последице то имати на територији која се по својој конфигурацији потпуно разликује од Ирака.
Ишли су до краја у својој намери и зато треба да се нађу на суду. Илузорно је очекивати да ће најодговорнији за овај злочин над нашим народом
добити затворске казне, али нека бар чланице НАТО алијансе плате Србији
одштету. Новац неће моћи да врати умрле од рака њиховим породицама,
нити ће оболели од те неизлечиве болести оздравити, али ће Србија добити
какву-такву закаснелу сатисфакцију.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Није све тако
бело
Захуктавају се још једни најважнији
избори у нашим животима и шире.
Макар се поново радило о локалним,
додуше у месту „нешто” већем од
Пећинаца, Мионице или тамо неке

паланке, они увек добро дођу. Злу не
требало, да се народ не опусти, односно да му не понестане душевне ’ране
и стомака (читај: екрана) пуног кампања, рејтинга, афера, тајкуна, лопова, попова...
У том океану ружичастих чудеса
којим смо безнадежно запљуснути,
издваја се један од учесника. Хм, боље
речено, један од гротескнијих кловнова из становитог циркуса који пролази (и никако да прође) кроз нашу
малу србијанску реалност.
Е, па – да не буде све тако црно,
потрудио се Бели. Чика Бели. Или
је само тако изгледало на прошлогодишњим председничким изборима. Тада је овај ексцентрични Младе нов ча нин, одлу чив ши да тера
шегу са „озбиљ ним” ства ри ма,
озбиљ но скре нуо пажњу вели ког
броја људи на себе, узео близу десет
одсто гласова и пласирао се на треће место, поразивши и неке препознатљиве конвенционалне политичке фигуре.
Међутим, ревноснијем посматрачу
овдашњих друштвених прилика није
промакло да је тај, многима симпатични луцпрдасти клипета углавном
вртео неколико фора, глумио неку
тинејџерску пародичну верзију лакрдијаша „а ла Шојић” и изузев изврдавања руглу свега онога што је и само
по себи постало такво – ругласто,
никакву другу, понајмање суштинску
корист, није могао донети.
Океј, мало нас је разгалио, скренуо мисли с буђаве стварности и то

је то. А и „форице” му, кад се дубље
загле да мо, нису импо зант не – те
„чика под нео кан ди да ту ри цу”, те
„сарму пробо ниси”, те неке друге
„вари јан ти це” и, нарав но, „само
јако”... С вре ме ном су од сил ног
понављања постале излизане, нарочи то ова послед ња. За неу пу ће не,
тако се зове и група с којом је Бели
пре две године изашао на локалне
изборе у Младеновцу и са освојених
20 одсто ушао у тамошњу скупштину. А њима добро обавештени избори и приписују успех феномена Прелетачевић.
Е, сада су им се, канда, путеви разишли због тога што они остали (из
групе) више не желе да се замајавају
спрдњом, већ важнијим, то јест
животнијим стварима. Исто мишљење дели чак и његов донедавно најближи сарадник Прилепак.
А шта на све то каже чика Бели?
Уместо да се мане озбиљног глупирања, он иде даље. Осладило му се, па
сад хоће да гура и за градоначелника. Хоће, каже, да води Белоград.
И ту нема другог смисла него чисте
жеђи за популарношћу. Нарочито ако
се зна да је и сам више пута изјавио
како га политика не занима, као и да
неће ни с једнима ни с другима. Па,
шта онда ког ђавола тражи у свему
томе?!
Ако му је толико, а јесте, до светала медијске позорнице, ено му прави
ријалити, па нек се глупира до бесвести...
Ј. Ф.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Одмеравање коњских снага.
У центру града, ових дана
Снимио Милан Шупица

МЕЂУ ПРИЈАТЕЉИМА ТРЕБА ВОЛЕТИ НЕ САМО ОНЕ
КОЈЕ ЖАЛОСТЕ НАШЕ НЕСРЕЋЕ НЕГО И ОНЕ КОЈИ НАМ
НЕ ЗАВИДЕ НА СРЕЋИ.

Сократ
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АПЕЛ НАШИМ СУГРАЂАНИМА КОЈИ ШЕТАЈУ ПСЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЧИСТИТЕ ЗА СВОЈИМ ЉУБИМЦИМА

Завод „Панчевац”
први у свему

Шта пише у градској
одлуци о држању
домаћих животиња

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

Колико плаћају
несавесни власници
паса у Новом Саду
Друштво за заштиту животиња
и природе „Еколибријум” апеловало је на све наше суграђане који имају псе да чисте за
њима када их изведу у шетњу,
јер их на то обавезује члан 8
Одлуке о држању домаћих
животиња на територији Панчева. „Еколибријум” је скренуо
пажњу на то да таква пракса
још увек није заживела, иако
би морало да буде другачије.
„На папиру је све лепо срочено, али шта вреди када у
пракси није тако, јер псећи
измет може да се види на све
стране. С обзиром на то да већина власника паса нема свест о
томе какве последице има то
што не чисте за својим љубимцима, изгледа да би једино казне
могле да утичу на њих и да дају
резултат. С једне стране, то би
била прилика за пуњење градског буџета, а с друге, новац до
ког би се дошло на тај начин
добро би послужио да се искористи за чиповање паса и њихово уписивање у регистар”, пише
у саопштењу „Еколибријума”.
Ту се може прочитати и да
би за спровођење члана 8 град-

ске одлуке о држању домаћих
животиња било довољно да
комунални полицајци дежурају по сат времена у парку, на
кеју, или у улицама које воде
до кеја и да кажњавају несавесне власнике паса. У почетку
би могли само да их опомињу,
а касније и да их кажњавају.
У члану 8 градске одлуке о држању животиња пише и да је власник сваког пса дужан да, када га
изведе у шетњу, носи са собом
прибор за чишћење измета и уколико његов љубимац испрља неку
јавну површину, одмах то очисти.

Када то уради, власник пса
мора да тако скупљени садржај стави у специјалну кесу
(коју такође треба да носи са
собом) а потом и у посебну и
обележену канту.
У члану 8 градске одлуке
пише и да уколико нечији пас
или мачка испрљају степениште или неку другу заједничку
просторију, његови власници
то такође морају да очисте, оперу и дезинфикују, ако за тим
има потребе. Јавно комунално
предузеће „Хигијена” дужно је
да на најпрометнијим јавним

површинама постави специјалне канте за псећи измет и да
их редовно празни.
У Србији нису сви градови
толерантни према власницима
паса који не чисте за својим
љубимцима као што је то у Панчеву. У медијима је објављено
да комунални полицајци у
Новом Саду санкционишу тамошње власнике паса који не желе
то да раде и да им изричу казне
од 5.000 динара, а да веће казне
(8.000 динара) плаћају они који
изводе псе без корпе и повоца.
М. Глигорић

цијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски
из панчевачке Опште болни це, а уро ло шке његов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

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

ВИРУСОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ

Заказивање

Како против грипа?
ФОТО: ЗЈЗ ПАНЧЕВО

Протеклу недељу у нашем граду обележиле су пуне чекаонице у свим амбулантама Дома
здравља, а велики број наших
суграђана, како одраслих, тако
и деце, тражио је помоћ лекара збор респираторних проблема, високе температуре и тегоба које по својим симптомима
наликују грипу.
О овој теми опширно смо
писали у прошлом броју нашег
листа, а сада подсећамо на мере
превенције које би требало применити како се вирусолошка
ситуација у нашој средини не
би додатно закомпликовала.
Као што је већ познато, основна мера за превенцију грипа је
вакцинација. У панчевачком
Заводу за јавно здравље подсећају да у случају појаве симптома: повишене температуре
преко 38 степени и сувог кашља,
отежаног дисања и болова у
мишићима и зглобовима, треба да се јавите изабраном лекару. Обавезно одлежите и узи-

мајте доста течности: супа, негазираних сокова, лимунаде и
чајева. Лекове користите искључиво по савету доктора.
Ако имате симптоме болести, избегавајте руковање, грљење и љубљење. Уколико кијате

и кашљете, покријте уста и нос
марамицом, а након што је
употребите, одмах је баците у
канту за отпатке. Редовно перите руке текућом водом и сапуном и често проветравајте просторије у којима боравите. Ста-

рије особе и хронични болесници посебно треба да поведу рачуна о свом здрављу, будући да због њиховог слабијег
имунитета грип може донети
озбиљ ни је ком пли ка ци је и
последице.
Д. К.

НЕМА КРАЈА ЛОШОЈ ПРАКСИ

Не бацајте врућ пепео у контејнере
Грађани који бацају врућ пепео
у контејнере никако да одустану од те праксе, јер откако је
почела овогодишња грејна сезона, не прође ни дан а да се
неки контејнер не упали.
„Хигијена” поново моли оне
који то раде да прекину, јер се
бацањем пепела изазивају пожари који трајно оштећују контејнере. Због тога „Хигијена”, као
и градски буџет из кога се то
јавно предузеће финансира, трпе
велике материјалне штете.
ЈКП „Хигијена” саветује наше
суграђане који се греју на чвр-

ста горива да најпре сачекају
да се пепео охлади и да га
затим одложе у посебне кесе
или посуде и оставе поред контејнера, одакле ће их радници
„Хигијене” уклањати.
Ове зиме најчешће је горео
пепео у контејнерима на углу
улица 7. јула и Прешернове,
на раскрсници улица Стевана
Сремца и Михајла Петровића
Аласа, код Стакларе, испред
Опште болнице, испред вртића „Петар Пан” на Миси и у
Улици Милутина Бојића на
Стрелишту.

ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада кори сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагности ча ра у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да ураде и све врсте ултразвучних
прегледа срца, рачунајући
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову услугу
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Суботом спе-

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

КОНКУРСИ УДРУЖЕЊА „ВЕШТЕ РУКЕ”

Пролећни дани

БЕЗ НАПЛА ТЕ ПАР КИН ГА
Јавно комунално предузеће „Хигијена” обавештава наше
моторизоване суграђане да током предстојећег празника
(15, 16. и 17. фебруара) контролори Паркинг-сервиса неће
контролисати наплату на зонираним паркинзима.

радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900

Да пожари у контејнерима
могу да буду и опасни, сведочи и догађај из Старчева који
се десио ових дана. Пепео који
је убачен у камион са ђубретом поново се упалио и иза-

звао пожар. Да би се он угасио, из камиона је најпре морао
да буде избачен сав терет, а
враћен је у други, неоштећени
камион тек када је ватра угашена.
M. Г.

Удружење „Веште руке” одржаће други пут манифестацију „Пролећни дани” 13.
маја у дворишту Основне
школе „Мирослав Антић
Мика” на Стрелишту, када
ће сви учесници – појединци и удружења која се баве
очувањем народне културе и
традиције краја из којег долазе – представити своје ручне
радове.
Тим поводом је поменута
организација ове године расписала два конкурса на републичком нивоу. Реч је о такмичењу у изради ручно везеног јастучета, за које могу
да се пријаве сви заинтересовани изнад осамнаест година, док ученици основних и

средњих школа могу да се у
три категорије надмећу у
изради ручно везене марамице.
Циљ оба конкурса је да се
промовише и очува ова врста
ручног рада, као и етно-мотиви краја у којем учесници
живе.
Рок за слање радова је 4.
мај, након чега ће стручни
жири прогласити три најбоља у свакој категорији, а свечана додела награда биће одржана на сам дан манифестације.
Више информација о условима такмичења може се прочитати на сајту www.vesteruke.rs/пролећни-дани.
Ј. Ф.
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ПАНЧЕВАЧКИ КАРНЕВАЛ У КОТОРУ

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Пет векова постојања!

ОД ЗАКУПА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
ДО „СЛАНИНИЈАДЕ”
Донет програм
коришћења средстава
намењених за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја
У плану
реконструкција крова
Цркве Свете Ане

Поводом 500 година Которског карневала, од 2. до 11.
фебруара одржане су традиционалне зимске карневалске свечаности, на којима су
гости били представници
Панчевачког карневала.
Которски карневал ове године прославља јубилеј – пола
миленијума постојања! Најстарија документа у которском архиву, од 1518. године,
сведоче о најмање петовековној, а вероватно и старијој традицији Которског карневала.
Карневалска група Панчевачког карневала у Котору је
освојила треће место за групну

маску „Мускетари”. Зорана
Владу, председник Асоцијације „Пријатељи Панчева” и
директор Интернационалног
карневала у Панчеву, овим
поводом је рекла:
– Част нам је и задовољство што смо били гости
поводом овог великог јубилеја. Захваљујемо на гостопримству и дивним тренуцима које ћемо памтити.
Након петнаест година
сарадње између Которског и
Панчевачког
карневала
поносни смо што Которане
имамо за пријатеље.
Дружење ће бити настављено на лето у нашем граду.

КОНЦЕПТ
Грађане Србије деценијама пљачкају разни лопови и преваранти, мали и велики. Злоупотреба општинског базена, излета из
буџета, прављење од општине храма свом џепу јесте за затвор.
(Саша Радуловић, председник Покрета „Доста је било”,
о Александру Шапићу на „Твитеру”)

***
Не преостаје ми ништа друго него да поднесем тужбе против Драгана Шутановца и свих његових сарадника који су ме
у медијима оклеветали да сам одговоран за финансијске
малверзације. Нисам могао ни да сањам да ће ме за то оптуживати неко ко је из Демократске странке. Немам на рачуну
300.000 евра, немам пашњак вредан милион евра на Врачару, немам колекцију баснословно скупих сатова. И не требају ми. Из политике сам изашао мирне савести и чистог образа и вратио се послу универзитетског професора. Док сам
био председник странке, никада нисам изговорио лошу реч
на рачун претходника, нити било кога из ДС-а.
(Бојан Пајтић, некадашњи високи функционер
ДС-а, у ауторском тексту на „Фејсбуку”)
***
Не бих коментарисала најаву Бојана Пајтића да ће тужити
Драгана Шутановца. Међутим, мислим да је Шутановац направио грешку што се ДС није прикључио Ђиласовом блоку. Да
се то десило, дошло би до окупљања и том блоку би приступили сви они који су напустили Демократску странку. У том случају бисмо имали једну озбиљну опозициону листу, што би
сигурно спречило расипање гласова. Нажалост, тога ће бити и
многи ће, дајући глас листама које неће проћи цензус, индиректно дати глас и помоћи Српској напредној странци.
(Санда Рашковић Ивић, потпредседница
Народне странке, у интервјуу за „Блиц”, 11. фебруар)
***
Недовољно је причати како је пре било боље у Београду. Од
овога данас је све боље. Не видим да ико има капацитет промена у опозицији као што има наша коалиција окупљена око
Демократске странке. Ко ако не ДС? Појединци? Не иде се
лопатом на багер. У фронт против СНС-а може само неко ко
може да се бори фронтално. Ми се боримо на свим фронтовима, боримо се све време и нисмо се ниједном повукли.
(Драган Шутановац, председник ДС-а,
у интервјуу за „Време”)
***
Неки хрватски министри тражили су од Вучића да се исприча када дође у Загреб. Па он је и отишао тамо да се исприча
с Колиндом.
(Небојша Крстић, маркетиншки стручњак, на „Твитеру”)
***
Каса Београда припада грађанима, а не тајкунима и њиховим политичким заштитницима.
(Александар Вучић, председник Србије, на „Твитеру”)
***
Ја више не знам ко је прави муфтија Зукорлић: сам Зукорлић,
или Сулејман Угљанин? Ненад Прокић није, сигуран сам.
(Славиша Лекић, председник НУНС-а, на „Твитеру”)

Целих 18 тачака дневног реда
обрадили су градски већници
на седници одржаној 13. фебруара. Били су експедитивни, па
све то није дуго трајало.
Најпре су се посветили одлуци о одређивању делова обале
и водног простора на територији града, којом се уређује ова
тематика у вези с реком Тамиш.
Ради се о условима и начину
постављања и уклањања плута ју ћих обје ка та, оба ве за ма
њихових власника, као и вршењу надзора над применом одредаба ове одлуке.
О здравству у селима
Да би се то лакше пратило,
одређене су зоне подељене по
намени на оне за постављање
угоститељских објеката, понтона и привезишта за чамце и
зоне за сплав-кућице за одмор.
Наравно, плаћа се закуп водног земљишта. О овоме треба
да се изјасне и одборници.
Потом је било речи о програму гинеколошке и педијатријске здравствене заштите у
насељеним местима, за који је
одлуком о буџету Града планирано 7.700.000 динара. Скупштина града мора да да сагласност, што ће се и десити на
следећем заседању.
Измењен је Локални акциони план за запошљавање Града
Панчева за 2017. годину и усвојен је предлог истог плана за
2018. По поглављима, планови се баве макроекономским
оквиром и економском ситуацијом у граду, стањем на тржишту рада, проблемима у спровођењу политике запошљавања и њеним циљевима и приоритетима, средствима за реализацију мера и носиоцима
спровођења...
Као докторат. Још да буде
применљив...
Градско веће је прихватило
закључак Комитета за безбедност саобраћаја и донело програм кори шће ња сред ста ва

намењених за финансирање
унапређења безбедности. Према закону, извори средстава
за ову намену су буџет Републике Србије, наплаћене новча не казне за пре кр ша је,
покло ни или при ло зи дати
Републици или јединици терито ри јал не ауто но ми је одно сно локал не само у пра ве.
Посебна пажња биће обраћена на зоне школа, постављање детектора брзине кретања

подигну руке за то. Када је Завод
за заштиту споменика културе
у питању, у пратећој документацији стоји да је измена програма рада за ову годину урађена на основу стварно обезбеђених средстава. Планира се
рестаурација и конзервација
фреско композиције изнад улазног портала Успенске цркве,
реконструкција крова Цркве
Свете Ане, санација спомен-комплекса Стратиште...

око дечјих креативних радионица. У Иванову ће директор Марко Гуран и екипа органи зо ва ти
мани фе ста ци ју
„Рибар ски дани и ноћи”,
Међународни фестивал хармонике „Златна дирка”, сусрете банатских Бугара Палћена... У Јабуци ће се бавити
Дечјим позоришним фестивалом, поетским маратоном,
летњим концертима... Доловци ће имати прилике да уче-

возила, израду пројеката кружних раскрсница...
Дата је затим сагласност на
годишњи програм управљања
Парком природе Поњавица за
2018. годину и усвојен је извештај о реализацији годишњег
програма управљања за 2017.
Мама и тата у овој причи испред
Града је ЈКП „Зеленило”.
Изме ње ни су и допу ње ни
програм пословања и финансијски план за 2018. годину
ЈП-а „Урбанизам”. Ради се о
исплати извођачима већ завршених радова на прилагођавању зграде дечјег одмаралишта
на Дивчибарама за увођење
HACCP стандарда.

Усклађивање програма рада
и финансијског плана с планираним средствима у Одлуци
о буџету Града доживела је и
Градска библиотека. Приоритети су остали исти: повећање
броја посета, ширење дијапазона услуга и унапређење сарадње са образовним установама,
установама културе и цивилним сектором.
Домови културе по насељеним местима такође су били
тема заседања већника. Промењене су неке ставке у буџетима, али је суштина остала
иста. У Омољици ће наставити с препознатљивим активностима, као што су организација Међународне манифестације аматерског филма и
Сало на умет нич ке фото гра фије „Жисел”. У Банатском
Бре стов цу ће сара ђи ва ти с
КФФА „Поњавица” у вези са
изложбама уметничке фотографије и са ОШ „Олга Петров”

ствују у дружионицама, радионицама, представама и приредбама за децу, да гледају
фолклор и томе слично.
Скупштина града треба после
већника да усвоји и Одлуку о
усвајању предлога текста уговора о регулисању међусобних
односа за пружање услуга на
пословима изградње и давања
у закуп станова за социјално
становање и градских станова.
Уговорне стране су Град и ЈП
Град ска стам бе на аген ци ја.
Усвојен је закључак у вези с
давањем сагласности на закључивање вишегодишњих уговора за набавке услуге интернета
и интернет паркова, као и фиксне и мобилне телефоније. Они
треба да допринесу поштовању буџетских принципа ефика сно сти, еко но мич но сти и
ефективности.
На крају, „Сланинијада” је
проглашена за градску манифестацију.

Установе културе
према плану
И програм рада и финансијски
план Дома омладине доживео
је измене. Заправо, то ће се десити пошто представници грађана у панчевачком парламенту

ЗОРАН АЛБИЈАНИЋ, ЕКСДИРЕКТОР ЦЗСР-а, ТУЖИО ГРАД

Процес са извесним крајем
Испуњени услови
за разрешење или
правни нонсенс?
– Ево видите, кад неки директор неће да поднесе оставку,
они га смене и стрпају у затвор
– рекао је летос за говорницом
локалног парламента луцкасто-вицкасти Срђан Гламочанин, шеф одборничке групе
СРС-а, осврћући се на смену
Зора на Алби ја ни ћа с места
првог човека Центра за социјални рад „Солидарност”.
Изазвао је тада салве смеха
и не знајући да власт ексдиректора неће вући по судовима, већ да ће сам Албијанић
тужити Град Панчево за, по
његовом мишљењу, нелегалну
и неаргументовану смену. Тај
поступак је започет припремним рочиштем крајем прошле
године пред Вишим судом у
Панчеву, а настављен првим
рочиштем прошле недеље.

На почетку, председник већа
судија Радинка Гулић установила је да је предмет спора
накнада нематеријалне штете,
а Албијанићев адвокат Мирослав Лукић нагласио је да тужилац остаје у свему код тужбе и
тужбеног захтева, те да је одговор на тужбу неоснован и да
пред ста вља интер пре та ци ју
одредби и прописа којима су
уређени избор и разрешење
директора ЦЗСР-а.
Град је представљала Љиљана Керкез, заменик градског
правобраниоца. Она је рекла да
сматра да су одлуке и решење о
разрешењу Албијанића донете
у складу са законом и истакла
да су испуњени услови за разрешење пре истека мандата с
обзиром на то да је било пропуста у раду. Навела је да се то
односи на доделу станова у
заштићеним условима у Цвијићевој улици 13, пропусте у вези
са закључењем уговора о раду
на неодређено време са Суза-

ном Јовановић, неангажовање
Албијанића у органима службе
за одрасла и стара лица, недостатке у раду канцеларије за
материјална давања и недовољно познавање рада службе задужене за рад са женама жртвама
насиља у породици. Поменула
је и честе притужбе странака
омбудсману и надлежном покрајинском секретаријату када се
ради о остваривању права на
новчану социјалну помоћ...
Албијанићев адвокат је казао
да су ови наводи накнадно образложење предметне одлуке о
разрешењу тужиоца, што представља правни нонсенс, те да
ти разлози у моменту разрешења нису постојали.
Главна расправа протекла је
у исповести Зорана Албијанића о томе како је у време када
је смењен, био на годишњем
одмору, као и о томе да му није
дата прилика да се изјасни о
разлозима за његову смену.
Мало необично, с обзиром на

то да је Тигран Киш, председник Скупштине града, на поменутом заседању рекао да је Албијанић уредно позван на седницу како би могао да говори у
своје име, али да није дошао из
само њему знаних разлога.
На прошлонедељном рочишту је и нова директорка Сања
Паталов Стојадиновић имала
прилику да се изјасни о околно сти ма њеног поста вље ња.
Била је више него политички
коректна и ниједном речју није
оцрнила Албијанића.
Наставак овог процеса у коме
човек тужи систем и сто га,
рекло би се, са извесним крајем предвиђен је за крај марта.
Пратићемо га.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

5

ХРОНИКА

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ПРЕШЕРНОВОГ ДАНА

ФЕСТИВАЛ РУСКЕ САЛАТЕ

НАЈВЕЋИ СЛОВЕНАЧКИ КУЛТУРНИ
И ДРЖАВНИ ПРАЗНИК

Промовисање оригиналног
специјалитета

Међу званицама амбасадор
Републике Словеније у
Београду, београдски
надбискуп...

Кул тур но-кули нар ски дога ђај –
Шести међународни фестивал руске
салате – у организацији Друштва
српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић” из нашег града и уз
помоћ Туристичке организације Панчева биће одржан у суботу, 17. фебруара, од 17 сати, у Дому Војске Србије. Манифестација је интернацио-

Пошто чланови жирија оцене специјалитете, у 19 сати у салу ће ући и
посетиоци. Од 19.30 до 20.30 биће
проглашени победници и додељене
дипломе и награде.
Организатори очекују да ће овом
догађају присуствовати велики број
представника амбасада пријатељских земаља, представници Владе и

налног карактера, а циљ јој је промовисање руске салате, за многе
народе националног кулинарског
специјалитета, који је јединствен по
томе што га сваки народ и домаћинство спремају по свом рецепту.
У 17 сати такмичари ће заузети
своја места и поставити салате како
би комисија могла да почне да ради.

Војске Србије, друштава српско-руског пријатељства из многих градова, националних заједница, политичких партија, као и привредници
и црквени великодостојници. Такође, најављују да ће премашити прошлогодишњи број учесника од преко 100 такмичара и више стотина
посетилаца.

„Пепел ин кри” и „Дан
љубезни”
У организацији Удружења Словенаца
„Логар ска доли на” из Пан че ва, у
ковинском Центру за културу 8. фебруара одржана је централна прослава
Прешерновог дана, најзначајнијег словеначког културног празника.
У позоришној сали, пред више од
300 посетилаца, међу којима су били
и високи гости из јавног, културног и
политичког живота Словеније и Србије, поздравни говор одржао је Јосип
Вебер, председник панчевачког удружења.
Игроказ „Волимо Словенију”
Прослави су присуствовали Његова
екселенција Владимир Гаспарич, амбасадор Републике Словеније у Београду,
Роман Веикслер, заменик амбасадора
и опуномоћени министар, монсињор
Станислав Хочевар, београдски надбискуп, Сања Петровић, председница
Општине Ковин, делегација Националног савета словеначке националне мањине у Србији с председником
Сашом Вербичем на челу и представници словеначких удружења из Београда, Новог Сада, Зрењанина, Вршца,
Гудурице, Беле Цркве, Руме, Ниша,
Костолца, Ковина и Панчева. Делегацију нашег града предводио је градоначелник Саша Павлов.
Поред Вебера, присутнима су се
обра ти ли и амба са дор Вла ди мир
Гаспарич, Саша Вербич и Сања Петровић.
Зани мљив игро каз под нази вом
„Волимо Словенију” приредили су
ученици ОШ „Ђура Јакшић” из Ковина. Чланови рецитаторске секције

на прослава Прешерновог дана одржи у Нишу у организацији Друштва
Словенаца „Франце Прешерен”.
У Панчеву од 2010. године
Прешернов дан је културни и државни празник у Републици Словенији.
Тог, нерадног дана у целој земљи се
приређују разни културни програми

Удружење Словенаца „Логарска долина” из Панчева, које има подружницу
у Ковину. У том месту овај празник
се обележава од 2013, у организацији
ОШ „Ђура Јакшић”, ковинског Центра за културу и панчевачког удружења, уз подршку Општине Ковин.
С. Трајковић

САСТА НАК ПРИ ВРЕД НИ КА
Председница Општине Ковин Сања Петровић организовала је пријем за
високе званице из Амбасаде Републике Словеније, Београдске надбискупије, Националног савета словеначке националне мањине и града Панчева.
Том приликом Сања Петровић је представила Општину Ковин, њен
историјат, као и природне, туристичке и привредне потенцијале. Договорено је да се на пролеће у Ковину одржи заједнички састанак представника словеначке амбасаде и словеначких привредника с пословним
људима с подручја јужног Баната.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ОБЕЛЕЖАВАТЕ ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ?

Повод за додатну пажњу

ОШ „Олга Петров” из Банатског Брестовца рецитовали су песме Франца
Прешерна и Отона Жупанчича. У
програму су учествовали и полазници почетног курса словеначког језика и чланови Удружења Словенаца
„Логарска долина”. Гости су имали
прилику да уживају у промотивним
филмовима о Словенији, документарном филму о Францу Прешерну,
али и у видео-спотовима словеначког ансамбла „Авсеники” и легендарне словеначке групе „Пепел ин кри”,
која је с нуме ром „Дан љубе зни”
наступила на „Песми Евровизије”
давне 1975.
Након завршетка програма представници удружења Словенаца из неколико градова у Србији покренули су
иницијативу да се наредна централ-

и манифестације. Слави се 8. фебруара, на дан смрти великог словеначког књижевника и песника Франца
Прешерна, који је рођен у месту Врба
3. децембра 1800, а умро у Крању 8.
фебруара 1849.
Тим поводом се сваке године у Словенији организује велика прослава на
којој се додељују „Прешернове награде” за врхунска достигнућа у области
културе и уметности. Прва манифестација поводом овог празника одржана је 1941, а традиција је настављена након завршетка Другог светског рата. Дан се обележава у свим
земљама у свету где живе Словенци и
где постоје удружења Словенаца.
Прешернов дан је први пут у Панчеву обележен 2010, а од 2013. године манифестацију редовно приређује

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА
У галерији Центра за културу у Ковину овом приликом отворена је изложба „Знаменити Словенци у Србији” аутора Марије Вауде и Николе Пилиповића. Представљене су 24 особе које су живеле на овим просторима
током 20. века и својим делом обогатиле јавни и културни живот и у великој мери допринеле развоју друштвених наука, технике и медицине у
Србији.
Изложба ће бити отворена до краја фебруара, након чега ће бити пресељена у остале војвођанске градове где делују словеначка удружења.

С. ЂУЛИНАЦ

С. ТОПИЋ

Дан Светог Валентина (Дан заљубљених) прославља се посредно или непосредно широм света сваке године 14.
фебруара. Иако је изворно празник
Про те стант ске и Римо ка то лич ке
цркве, постао је занимљив широким
народним масама највише због бројних филмских остварења која су се
бавили овом тематиком.
Предања кажу да је Валентин био
погубљен јер је венчавао војнике,
што је тадашњи римски цар Клаудије II строго забранио, сматрајући
да су ожењени мушкарци лоши војници. Према веровању, док је одлазио да му одрубе главу, Валентин је
слепој тамничаревој ћерки послао
писмо са жутим шафраном у знак
захвалности за указану пажњу. Било
је потписано „од твог Валентина”.
Овај дан је први пут с романтичном
љубављу повезан у 14. веку у кругови ма бли ским Џефри ју Чосе ру,
енглеском песнику позног средњег
века. У то време међу угледним људима била је популарна тзв. отмена
љубав. До 15. века ова пракса је прерасла у то да заљубљени своју љубав
иска зу ју цве ћем, слат ки ши ма и
честиткама.. Данашња обележја Дана
заљу бље них су црве ни срцо ли ки

Б. МИЛЕТИЋ

Д. ФРАНЦ

поклони, играчке или фигуре у облику Купидона.
По јулијанском календару, на овај
дан про сла вља се Све ти Три фун,
заштитник винове лозе, виноградарства и вина.
Питали смо наше суграђане да ли
они обележавају Дан заљубљених.
СЛАВИЦА ЂУЛИНАЦ, незапослена:
– Ја сам старија, а то је више за младе. Они треба да уживају. Православци
тог дана обележавају Светог Трифуна,
а католици Светог Валентина, али се
код нас то зове Дан заљубљених.

Д. ЂОКИЋ

М. ВЛАЈИН

данима. Сада смо скоро шездесет година у браку и не практикујемо то више.
ДАВИД ФРАНЦ, предузетник:
– Мислим да је то повод за још
мало пажње према вољеној особи, за
одлазак на пиће. То је дан када могу
да обележим нешто лепо са својом
супругом. Њој је и рођендан два дана
после Дана заљубљених, па то увек
прослављамо у пакету.

СТАНА ТОПИЋ, пензионерка:
– Лепо је и што је Дан заљубљених
и Свети Трифун. Код нас се тај дан
прослављао због винограда, није било
тако уобичајено да се прославља као
Дан заљубљених.

ДУШКО ЂОКИЋ, полицијски инспектор:
– Моје генерације, када сам био
млађи, нису славиле Дан заљубљених. То су нам увели ови са Запада.
Ипак, изведем жену на ручак и тако
обележим тај празник. Мислим да то
генерално није лоше, присталица сам
свих свечаности и фестивала. Лепа је
ствар да се људи друже. Жена ме увек
изненади неким поклоном.

БОЖИДАР МИЛЕТИЋ,
просветни радник у пензији:
– Не знам много о том празнику, али
подржавам његово обележавање. Боље
је да будемо заљубљени него да мислимо све најгоре једно о другом. Моја
супруга и ја смо раније обележавали тај
дан, мало свечаније него уобичајеним

МИЛИЦА ВЛАЈИН, средњошколка:
– Мислим да је обележавање тог
празника помодарство. Не допада ми
се, јер је код нас тог дана Свети Трифун и мислим да то тако и треба да
се слави.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ПЕТРА ДЕШИЋА

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

МОЈА СЛОВАЧКА ПРИЧА
Живот Словака из
двадесет четири села
у Војводини
Тридесет четири
фотографије

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Махунарке – корисне
и гајене и дивље
Организација за храну и
пољопривреду УН (FAO –
Food and Agriculture Organization) прогласила је 2016.
годином махунарки с циљем
да се подигне свест о махунаркама као саставном делу
здраве хране и подстакне
њихова производња. Махунарке су заступљене у Србији у производњи и у људској исхрани. Спадају у породицу биљака коју чини око
730 родова са 19.500 врста.
Име су добиле по карактеристичном плоду – махуни,
а због изгледа цвета позна-

убрајају многобројне врсте
поврћа, али и индустријског
биља, од којих доби ја мо
читав низ производа.
За све махунарке карактеристично је да имају велики агро тех нич ки зна чај.
Наиме, на њиховим коренским квржицама налазе се
бактерије азотофиксатори,
које земљиште обогаћују азотом. То се одражава на значајну уштеду ђубрива неопход них усе ви ма који се
после њих гаје. Због тога
заузимају посебно место у
органској производњи.

Присуствовала Њ. е.
Дагмар Репчекова,
амбасадорка Словачке
у Републици Србији
У Народном музеју Панчево у
среду, 7. фебруара, свечано је
отворена изложба фотографија „Моја словачка прича” Петра
Дешића.
Отварању је присуствовала
Њ. е. Дагмар Репчекова, амбасадорка Словачке у Републици
Србији, а Братислава Лаћарак
говорила је у име оправдано
одсут ног Мом чи ла Баби ћа,
новоименованог амбасадора
Србије у Републици Словачкој.
Изложба фотографија „Моја
сло вач ка при ча” пре зен ту је
живот Словака из 24 села с
простора Војводине. Чине је 34
фото гра фи је наста ле током
четворогодишњег рада на терену, а посебан акценат је стављен на сло вач ку народ ну
ношњу, која представља почетну импресију фотографа.
Ауторски пројекат је почео у
јуну 2014. године, када је Петар
Дешић фотографисао мису у
католичкој цркви Пресветог
Тројства у селу Селенча, а завр-

шен је октобра 2017. године у
евангеличкој цркви у селу Падина на про сла ви 500 годи на
реформације Мартина Лутера.
На фотогра фијама се могу
виде ти при зо ри деце, ране
мла дости, односа старијих и
мла ђих људи, затим пор тре ти ста ријих људи, а изложба
се завр ша ва фото гра фи јом
једне госпође на гробљу на
дан Свих светих, као кратки
осврт на сам живот. Изложба
прика зу је начин живо та овог
народа.

– Драго ми је да организујемо
овакве изложбе. Оне одржавају и
подржавају заједнички живот свих
етничких заједница које живе
вековима у слози у миру – истакао је директор Народног музеја
Панчево Мирослав Бирцлин.
О својим импресијама о изложби говорила је и амбасадорка
Дагмар Репчекова. Она је нагласила да иако јој није први пут да
види ову изложбу, сваки пут се
изненади колико је она дивна.
– Аутор Петар Дешић је четири године скоро живео са овим

људима. Није само одсликао
куће и ношње и отишао. Управо зато свака фотографија има
своју причу и душу, а то је и
његова прича и душа – рекла
је амба са дор ка Сло вач ке у
Србији.
Она је додала да се нада да
ће изложба у неком тренутку
бити представљена и у Словачкој, управо због њеног квалитета и искрености.
Изложба је отворена до 28.
фебруара, а улаз за све посетиоце је бесплатан.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписани јавни позиви и конкурси
те су и као лептирњаче. Ове
биљке су изузетно хранљиве, а њихов узгој ни најмање не угрожава животну среди ну. Дру го, маху нар ке
поред хранљивости имају и
лековито дејство, посебно
на
кар ди о ва ску лар ни
систем, јер утичу на смањење крвног притиска и холестерола и највећи су извор
природних протеина.
У ову поро ди цу спа да
вели ки број еко ном ски
важних биљака – соја, пасуљ,
грашак, багрем, боранија,
кикирики, леблебије, боб и
сочи во, кики ри ки, али и
одређен број мање познатих, као што су азуки пасуљ,
боб, састрица, пискавица, о
којима ћемо писати у наредним бројевима недељника
„Панчевац”. У махунарке се

Навешћемо само неке од
агротехничких могућности
које добијамо гајењем махунарки. Крмне биљке – луцерка или црвена детелина у
смеши с травом такође се
кори сте као зеленишно
ђубриво. Зрнасте махунарке
– соја и друге врсте махунарки, грашак, лупина. Међуусеви се користе као сточна
храна или зеленишно ђубриво. Током лета то су грахорица и различите врсте детелине, а током зиме маљава
грахорица, детелина инкарнатка, озими сточни грашак
итд. Махунарке с пашњака
су бела детелина, грахорица
и друге врсте детелина. Азола расте на пирин ча ним
пољима под водом, а легуминозно дрвеће у агрошумским системима.

НАЦРТ ЗАКОНА О НАКНАДАМА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Јавна расправа
до 28. фебруара

Национална служба за запошља ва ње рас пи са ла је 14.
фебруара 2018. године јавне
позиве/конкурсе с циљем реали за ци је про гра ма и мера
активне политике запошљавања предвиђених Програмом
рада за 2018. годину.
Акционим планом запошљавања за 2018. годину, који је
усвојила Влада Србије, предвиђено је да за активне мере
запошљавања ове године буде

издвојено 3,65 милијарди динара из средстава Националне
службе, као и додатних 550
милиона динара за особе са
инвалидитетом.
Сви јавни позиви/конкурси
отворени су до 30. новембра
2018. године, осим јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима
се ангажују незапослена лица
и јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова

на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом,
који су отворени до 2. априла
2018. године, као и јавног позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање и
јавног позива незапосленима
ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање, који су отворени до 16.
априла 2018. године.
Јав ни пози ви и кон кур си
Националне службе за запо-

шља ва ње биће обја вље ни у
новом бро ју публи ка ци је
„Послови”, број 764/765, и на
сајту Националне службе за
запошљавање: www.nsz.gov.rs.
Информације о јавним позивима и конкурсима сва заинтересована лица могу добити
и у свакој организационој јединици НСЗ-а или путем Позивног центра НСЗ-а, позивом на
број 0800/300-301 (бесплатан
позив из фиксне телефоније).

ТРОДНЕВНЕ ОБУКЕ У КОВАЧИЦИ И ЗРЕЊАНИНУ

Тренинзи за аниматоре у туризму
У хотелима „Релакс” у Ковачици и „Војводина” у Зрењанину, од 8. до 10. фебруара,
одржани су тренинзи за аниматоре у туризму у организацији Привредне коморе Србије – Реги о нал не при вред не
коморе Јужнобанатског управног округа. Две групе од по
двадесет полазника биле су у
прилици да унапреде комуника ци о не и пре зен та ци о не
вештине, али и да упознају нови
регионални туристички производ „Еко Тамиш”.
Циљ тренинга је стицање и
уна пре ђи ва ње тео риј ских и
практичних знања и вештина
из области комуникације и презентације, као и њихове при-

мене у пословима туристичког аниматора, али и других
послова који захтевају рад с
људима.

Првог дана у фокусу су били
теорија и учење о основним
техникама ефикасне комуникације, а другог дана уследили

су дискусија и вежбе на тему
напредних техника комуникације и комуницирања с тешким
саговорником и практичан рад
– презентација по избору. Трећег дана је представљен пројекат/производ „Еко Тамиш” и
радило се на примени научених техника у презентацији
„Еко Тамиша”.
Тренинзи су рађени према
најбољим међународним праксама и широком спектру знања стручњака из ове области,
што је укључивало интерактивност и примере из стварног
живота.
По завршетку тренинга свим
учесницима су уручени цертификати.

НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2018.

Нови трендови и унапређење квалитета
Сви правни субјекти с подручја Аутономне Покрајине
Војводине могу учествовати
у јавној расправи о Нацрту
закона о накнадама за коришћење јавних добара која је
тренутно у току. Јавна расправа је почела 3. јануара и

трајаће до 28. фебруара. Комплетан текст Нацрта закона с
прилозима и обрасцем за подношење примедби, предлога
и сугестија на Нацрт закона о
накнадама може се преузети
са сајта Министарства финансија Републике Србије.

Двадесет седма манифестација „Недеља квалитета 2018" биће
одржана од 28. фебруара до 2.
марта у просторијама Привредне коморе Србије у Београду.
Ову традиционалну манифестацију организују Фондација
за културу квалитета и изврсност – РОСЕ и часопис „Квалитет и изврсност", под покровитељством Министарства при-

вреде и у сарадњи с Привредном комором Србије.
Саветовање окупља експерте
из области квалитета - стручњаке из науке и привреде, с циљем
да се укаже на нове трендове и
захтеве унапре ења квалитета на
путу ка пословној изврсности,
уз могућност размене искустава
и дружења с пословним партнерима. Овом приликом биће уру-

чен и „Оскар квалитета 2018”.
Награда је установљена 1994.
године и додељује се од 1995.
године, најпре као награда за
квалитет, а од 2000. године као
награда за пословну изврсност.
„Оскар квалитета” креиран је по
угледу на Европску награду за
пословну изврсност (EFQM Excellence Award). Од 2013. године
додељује се и Награда за послов-

ну изврсност за организације ван
територије Републике Србије.
Програм манифестације
може се пронаћи на сајту
www.fqce.org.rs.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

7

ДРУШТВО

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ НИС-а И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

НА СЦЕНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Две представе

Усавршавање кадра
и акредитација нових
студијских програма
Унапређивање рада у
школама
НИС и Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписали су прошле недеље меморандум о сарадњи којим
је предвиђенo заједничко деловање у области науке и образовања. Споразум су потписали
Младен Шарчевић, министар
просвете, науке и технолошког
развоја, и Кирил Тјурдењев,
генерални директор НИС-а.
Меморандумом ће бити успостављен узајамни рад на усавршавању кадра за научноистраживачки рад, акредитација
нових студијских и наставних
програма на факултетима и у
средњим школама за образовне профиле у складу с потребама компаније, развој и унапређење стручног усавршавања запослених у просвети, као
и стипендирање најбољих ученика и студената у земљи и
иностранству. Сарадња обухвата и опремање објеката у установама основног, средњег и
високог образовања, као и рад
на популаризацији руског језика. Свечано потписивање овог
значајног документа одржано
је у просторијама Центра за
промоцију науке, које је НИС
опремио у оквиру програма
„Заједници заједно”.
Привреда и држава
Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, овом приликом је истакао да ће компанија
наставити да улаже у пројекте
подршке образовању младих у
скла ду са сво јим сло га ном
„Будућност на делу”.

– У овој години очекујемо да
ће чак 25 младих стручњака –
стипендиста НИС-а постати
наше колеге и на то смо посебно поносни. Верујемо да подршка обра зо ва њу доно си две
добробити: улажемо у своју
будућност и помажемо напретку целе заједнице. Енергија знања биће и надаље важан део
наше стра те ги је – рекао је
Кирил Тјурдењев.
С друге стране, Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, изразио је задовољство што је НИС
као компанија познат по улагању у науку, знање и младе људе.
– Ово је права помоћ и подршка која нама, установама, треба, а то је опремање школа и
кабинета, сарадња с високошколским установама, размена знања. Мислим да ће ова
сарадња не само у 2018. години већ и у наредним годинама
бити за добробит ученика и
студената Србије, свакако и за
компанију, која ће имати стручну радну снагу – нагласио је

министар просвете, науке и технолошког развоја.
Привреда и држава
Према речима надлежних из
НИС-а, потписивање меморандума о сарадњи с Министарством просвете, науке и техноло шког раз во ја пред ста вља
наставак промоције улагања у
образовање које руско-српски
нафтни гигант спроводи већ
пет година кроз „Енергију знања”. Тако је до сада кроз овај
програм остварена сарадња са
47 међународних научних и
образовних установа у земљи
и иностранству, стипендирано
је више од 90 студената, опремљено готово 50 кабинета, лабораторија и учионица у градовима широм Србије и организоване су 33 олимпијаде знања
из физике, хемије, математике и руског језика.
Само у про те клој годи ни
нафтни гигант је потписао уговоре о сарадњи са Економским
факултетом Универзитета у Београду, Филолошким факултетом Универзитета у Бањалуци,

Институтом „Михајло Пупин”
у Београду, Организацијом српских студената из иностранства, као и с Гимназијом Пирот,
Високом техничком школом у
Зрењанину и три средње стручне школе у Панчеву. Такође,
компанија је наставила сарадњу с досадашњим партнерским
факултетима – универзитетима у Новом Саду и Београду,
као и са Истраживачком станицом Петница. У складу са
својим корпоративним слоганом „Будућност на делу”, НИС
посебну пажњу посвећује улагању у младе и њихово образовање. За свој допринос образовању у Србији НИС је прва компанија која је добитник престижног признања „Светосавска
награда” коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Да под се ти мо, Машин ска
шко ла Пан че во и Тех нич ка
школа „23. мај” укључене су у
НИС-ов програм подршке средњим стручним школама.
З. Станижан

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Лекције за безбедније детињство
Тим за борбу против трговине
људи ма Терен ске једи ни це
Црвеног крста Панчево наставио је и током другог полугођа
да ради на информисању деце
и младих о превенцији трговине људима као једном од највећих проблема данашњице.
Последња у низу таквих радионица одржана је у понедељак,
5. фебруара, у Основној школи „Васа Живковић”.
Волонтерке Црвеног крста и
едукаторке Тима за борбу против трговине људима Марија
Димковић, Анђела Поповић и
Марија Мишљанов су ученицима једног одељења осмог
разреда говориле о феномену

трго ви не људи ма и мера ма
опреза које су потребне младима њиховог узраста како би
се заштитили у случају да неки
од непри јат них сце на ри ја

доживе и сами. Укупно 17 ученика активно је учествовало у
разговору током презентовања
ове важне теме, искористивши прилику да кроз дискусију

са едукаторкама надограде своје знање.
Иначе, током првог полугодишта текуће школске године
панчевачки огранак Тима за
борбу против трговине људима
постигао је заиста импресиван
резултат: одржано је 17 радионица у пет панчевачких основних и средњих школа, а овим
едукативним дружењима присуствовало је готово 500 ђака.
Како најављују из ове организације, сусрети с децом и омладином наставиће се и током
предстојећих месеци како у
школама на територији нашег
града, тако и у оним у околним
селима.
Д. К.

У петак, 23. фебруара, на сцени Културног центра биће
изведене представе „Из почетка” и „Линија”, у којима игра
Панчевка Ана Бретшнајдер.
Представа „Из почетка” је
пси хо ло шка дуо дра ма по
моти ви ма дра ме „Square
One” Сти ва Теши ћа, која
говори о савременим мушкожен ским одно си ма. То је
прича о прихватању, амбицији и о породици и генези
једне инстант љубави. Представу је режирао Зоран Зарубица, а поред наше суграђанке, у њој игра и Милош
Танасковић.

Одмах након прве представе
биће одиграна и „Линија”, монодрамска пантомима по мотивима цртаног филма „Ла Линеа”
Освалда Кавандолија. Аутор
представе и глумица је Ана
Бретшнајдер. Представа прати
животни пут једне жене – Линије, која наилази на животне препреке и савлађује их ходајући
својом већ исцртаном путањом.
Језик који користи је универзалан и разумљив широм света. Представа је намењена старијима од шеснаест година.
Представе трају осамдесет
минута без паузе.
М. М. В.

У НЕДЕЉУ, 18. ФЕБРУАРА

„Масленица” у Панчеву

Удружење Руса и потомака
„Ромашка” одржаће манифестацију „Масленица” у недељу, 18. фебруара, од 14 до 16
сати, у дворани „Аполо”.
Том манифестацијом обеле жа ва се тра ди ци о нал ни
руски празник, а ове вечери
у Панчеву ће се пети пут окупити Руси, њихови потомци
и сви љубитељи руске културе. На репертоару ће бити

руске песме, које ће изводити Наталија Биро (клавијатуре) и Лена Станисављевић
(гитара), а наступиће и мажореткиње „Панчевачке лавице” и солисти ансамбла „Ромашка”.
Манифестацију су подржали Туристичка организација
Панчева и Дом омладине Панчево.
М. М. В.

МИРЈАНА ЈАКШИЋ ТОДОРОВИЋ
ПОКЛАЊА КЊИГЕ

„Таписерије” за све
школе

ЗБИРКА ПРИЧА МИЛОША К. ИЛИЋА

Промоција књиге „Уморни као пси”
Промоција збирке прича „Уморни као пси” Панчевца Милоша К. Илића, коју је објавила
„Партизанска књига”, одржана је у четвртак, 8. фебруара, у
дворани „Аполо” Дома омладине.
У књизи се налази осам прича које говоре о породици из
визуре како је аутор доживљава.
– Покушавам да породицу
као ћелију друштва демистификујем, растурим и прикажем
каква она данас јесте. Све приче говоре о проблемима који се
у њој јављају, а никада се не
износе јавно – рекао је Илић.
Поред породице као такве,
карактеристично је да аутор
покушава да потпуно оголи

односе, до границе порнографије.
– Секс користим да кроз још
један пример покажем отуђеност међу људима, која је срж
погрешно схваћених породичних односа – истиче писац.
Милош К. Илић, поред прича, пише драме и песме и за
многе своје радове добио је вредна признања. Поред свог имена,
користи још три псеудонима,
које он ипак назива хетеронимима, јер с другим именом мења
и стил писања и има другачији
однос према ономе што пише.
О књизи, драмама и кратким причама са аутором је разго ва рао књи жев ник Вуле
Журић.
М. М. В.

Наша суграђанка Мирјана
Јакшић Тодоровић, наставница у пензији, поклониће по
један примерак своје књиге
„Таписерије” свим библиотека ма основ них и сред њих
школа на територији Панчева у понедељак, 19. фебруара, у 12 сати, у фоајеу Културног центра Панчева.

Позивају се сви представници школа да дођу по свој
примерак књиге у којој се
налазе резултати дугогодишњег истраживања у области
рукотворина. Књига обилује
великим бројем фотографија, као и текстовима о техникама и начинима израде таписерија.
М. М. В.
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Ментални поремећај

Пише:
др Мирослав Тепшић
Адекватни услови за лечење
и збрињавање особа с менталним поремећајем од изузетног су значаја за свако друштво. Такозвана деинституционализација укључује отварање служби за бригу о менталном здрављу у заједници,
а смањење броја кревета у
психијатријским болницама.
Овим се постижу два веома
важна циља – укључивање у
социјални живот особа с менталним поремећајем и опадање предрасуда према њима.
Због етикетирајућег става
према душевно оболелој особи, породица често не прихвата чињеницу да је дошло
до поремећаја мен талног
здравља, што доводи до неразумевања порука болесника
и избегавања лечења. Последице могу бити фаталне по
пацијента и околину. Нажалост, маргинализованост психијатријског пацијента није
ограничена само на његову
непосредну околину. Можемо констатовати да је маргинализација веома дуго присутна у здравственом систему.
Болнице у којима су смештене особе с менталним поремећајем генерално су у веома лошем стању, руиниране,
с минимумом обезбеђене приватности и достојанства за
пацијента. Душевно оболели
нису довољно упознати са својим правима, карактеристикама болести, лечењу и дијаг-

ностичким процедурама. Психијатри са жаљењем констатују да се пацијенти лече
застарелим лековима, a новији и ефикаснији су код нас
веома скупи и долазе с великим закашњењем на наше
тржиште. После болничког
лечења пацијент се обично
враћа у средину која је изнедри ла мен талну болест, а
породица и околина мисле
да је након хоспитализације
проблем решен. Мало је података о броју особа с менталним поремећајем које су под
редовним здравственим надзором, а још мање о онима
који су прекинули лечење.
Евидентна је потреба веће
сарадње здравствених установа и институција социјалне заштите на збрињавању
ових пацијената. Досадашња
пракса активирања социјалних служби само у ситуацијама када о пацијенту нема
ко да брине је неодржива.
Поглед на психијатријску
болест и третман из угла пацијента говори више од било
каквог стати стичког или
мониторинг извештаја. Дневна болница заузима високо
место у вредновању хуманог
односа према особи с менталним поремећајем. Осећај
понижења који произлази из
затвореног, скученог простора, примењене физичке или
хемијске седације, није присутан у дневној болници, у
коју се иде без присиле и на
добровољној бази. Третирање
пацијента као људског бића
и обучавање социјал ним
вештинама и самосталном
животу, начину како да се
живи с болешћу, имају огроман значај за пацијента и
његову околину. Пример дневне болнице из наше средине
у којој се ови пацијенти обучавају вештинама кувања,
рада на компјутеру или учења страног језика показује да
је могућ другачији, хуманији
третман особа с менталним
поремећајем.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Подизање капака

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
До сада је једина могућност
подизања капака била хируршка метода, која се спроводила одстрањивањем вишка
коже. Међутим, недавно се
појавио апарат плазма пен,
који је апсолутна алтернатива хирургији. Овај апарат користи јонизован гас који високом температуром електричног лука затеже кожу. Свако
приближавање игле на врху
оловке кожи направи малу
варницу која оставља крастицу величине тачкице. На тај
начин стимулишу се регенеративни процеси у кожи, синтеза колагена и еластина.
Овај метод подизања капака спада у комфорну неинвазивну методу. Нема ожиљака
нити постоперативног лежања. Стварају се мањи оток,
који траје два дана, и тачкасте крастице, које отпадну за

седам дана. Два дана се не
квасе капци, а већ након трећег дана нормално се умивате и користите пантенол крем.
Такође, може се ставити пудер
како би се прикриле тачкице. Стога се овај третман уклапа у викенд опоравак: урадите га у петак и у понедељак
сте спремни за посао.
Третман почиње дезинфекцијом капака и наношењем
анестезије у креми. Након двадесетак минута анестезија се
скида и почиње се с радом.
Процедура је скоро безболна,
а сам рад траје око двадесет
минута. Након третмана кожа
се не кваси два дана и не користи се шминка, али се често
маже гентамицин, а потом
пантенол. Крастице отпадају
за седам дана, али је битно да
саме отпадну, што значи да

никако не смете трљати капке. Након тога остају црвене
тачкице још који дан, а прави
резултат се види након месец
дана. Ако има потребе да се
третман понови, то ће се урадити најраније за месец дана.
Такође, потребно је наносити крему са заштитним
фактором наредних 30 дана.

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ТАЊА ЛУКИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА

ТРАДИЦИЈА И СТРУЧНОСТ КАО ПРЕПОРУКА
Средином новембра прошле
године за вршиоца дужности
директора Геронтолошког центра у Панчеву именована је
Тања Лукић, која је на то радно
место прешла с позиције директорке Дома „Споменак”. Тања
Лукић је дипломирани социјални радник, а уско је специјализована за област социјалне
рехабилитације. За руководећу
позицију у великој установи
каква је панчевачки Дом старих засигурно ју је препоручило и то што континуирано учествује у различитим програмима, пројектима и активностима усавршавања у социјалној
заштити, као и то што је кроз
своје претходно радно искуство
била усмерена на рад с посебно осетљивом популацијом.
Три месеца након што је ступила на нову дужност, разговарали смо с Лукићевом о свему што је досад урађено, али и
о великим плановима чија је
реализација извесна у блиској
будућности.
ПАНЧЕВАЦ: Који су вас све
послови дочекали у Геронтолошком центру и шта сте радили током протеклих сто дана?
ТАЊА ЛУКИЋ: Моје именовање се догодило на крају календарске године, који је по својој
природи специфичан, јер означава период када се своде рачуни и када се завршава оно што
је у тој години започето. Самим
тим ме је сачекао обиман и
комплексан посао, који сам
морала у року од месец и по
дана да завршим. Било ми је
од приоритетне важности да се
од тренутка мог доласка у установу неометано и квалитетно
обављају све активности које се
директно тичу наших корисника, почев од смештаја старих
лица, преко пружања социјално-заштитних и здравствено-хигијенских услуга, до организовања културно-забавних, радних
и окупационих активности. Уз
то сам непрекидно радила и на
сређивању пројектно-техничке
доку мен та ци је зна чај не за
постизање боље енергетске ефикасности установе, али и за
подизање квалитета самог дома.
Мандат сам започела сагледавањем услова и могућности за
унапређење квалитета живота
корисника Дома. Стално осмишљавамо план рада који ће унети радост у њихове дане. Примера ради, од јануара је уведена пракса месечних прослава
рођендана у једном дану за све
кориснике који су рођени у том
месецу. Бројне активности које
већ имају свој континуитет у
трајању од ове године ћемо
додатно унапредити и промовисати.
• Какви су планови у Дому
за текућу годину?
– Планова има толико да је
тешко све и побројати, па бих
за ову прилику издвојила само
неке од важнијих. Највећи и
најважнији је онај који се тиче
комплетне санације читавог
објекта Геронтолошког центра.
Планирамо и да преко различитих пројеката финансирамо
унапређење постојећих, али и
неких додатних локалних услуга за којима се исказује потреба у нашем граду. Радићемо и
на одржавању континуитета
попуњености смештајних капацитета корисника, као и на унапређењу квалитета функционисања клубова за одрасла и
стара лица. Сматрам да су наши
клубови најбољи „промотери”
концепта активног старења.
• Канцеларија за управљање
јавним улагањима је у новем-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

бру прошле године издвојила
47,2 милиона динара за санацију Геронтолошког центра.
Докле се стигло с том причом?
– На пројекту санације се
радило скоро годину дана. Било
је потребно пуно труда и систематичног рада да се добију
средства од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС. Узимајући у
обзир да је сам објекат грађен
крајем осамдесетих година прошлог века, радовима на санацији мораће да буде обухваћена цела зграда. Град Панчево
ће у целости спровести поступак за наведене радове и њима
координирати, а прве мајсторе
можемо највероватније очекивати крајем пролећа. Након
санације Геронтолошки центар
ће добити нову зграду која ће
испуњавати све критеријуме и
задовољавати стандарде.
• Колики је капацитет Геронтолошког центра и шта привлачи кориснике да свој нови
дом потраже баш код вас?
– Установа има 200 места, а
у делу који пружа здравствену
заштиту и негу полузависним
и зависним корисницима капацитет је комплетно попуњен.
Карактеристично је то да нам
из године у годину на смештај
долази већи број лица с бројним хроничним обољењима, у
терминалним фазама болести
или пак са измењеним психичким стањима. Геронтолошки
центар у односу на друге приватне домове извајају дугогодишња традиција и искуство
стручног кадра, те мултидисциплинарни приступ у раду с
корисницима. За разлику од
неких мањих домова, ми смо
познати и по томе да имамо
свог лекара опште праксе, а
имамо и изузетно добру сарадњу са Општом болницом Панчево, тако да наши корисници
одлазе тамо код лекара кад год
је то потребно. С друге стране,
а према потреби наших пацијената, лекари специјалисти
долазе сваког месеца у Дом, па
се прегледи обављају и код нас.
Такође, поред основне услуге
смештаја, ми пружамо и дневне услуге у заједници. Наиме,
из градског буџета се финансирају службе ванинституционалне социјалне заштите, а то
су служба помоћи и неге у кући
и рад клубова за одрасла и стара лица. Оно по чему се Геронтолошки центар нарочито истиче, а на чему ћемо још интензив ни је ради ти у наред ном
периоду, јесте социјална компонента умрежавања људи кроз
боравак у заједничком простору и развијање осећаја код ста-

рих да имају одређене обавезе, да су увек некоме потребни
и да нешто зависи од њих.
• Центар је познат по изузетно добро организованој радно-окупационој терапији. Какве
се тренутно активности спроводе у оквиру тог сегмента?
– Наши запослени се увек
труде да током стручног рада
оформе групе у складу с културолошким, уметничким и другим опредељењима и потребама корисника. Кроз активности
које реализују радни терапеути
и социјални радници корисници имају прилику да се друже,
да уче једни од других или да
они уче треће особе. Све активности се планирају на месечном нивоу, а тренутно су у току

завршне припреме за обележавање Светог Трифуна. Поводом
овог празника наши корисници ће бити домаћини својим
пријатељима из Геронтолошког
центра Младеновац. Тим поводом ће заједно израђивати предмете у облику срца, читати стихове љубавне поезије, дружити
се и на такав начин пренети
поруку о важности поштовања
породице, заједништва и солидарности. Планирано је да 27.
фебруара ми узвратимо посету
Младеновчанима и да учествујемо на маскенбалу који тај центар организује. Поред редовних
игранки у нашој установи, текући месец ће обележити и књижевно вече Светлане Петровић,
заказано за 28. фебруар.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Двобојни ролат

Састојци: шест јаја, шест кашика шећера, 3,5 кашике брашна и једна кашика какаоа.
За фил: 2,5 децилитра млека, 1,5 кашика брашна, пет кашика
шећера, 2,5 децилитра слатке павлаке, пола кесице желатина, 80
грама кокоса и један ванилин-шећер.
Припрема: Умутити пенасто беланца, додати шећер и једно по једно жуманце. Пажљиво
умешати брашно и смесу поделити на два дела, па у један део додати просејани какао. И тамну и светлу смесу сипати у шприц, па преко масног папира наизменично повлачити косе пруге. Пећи око 20
минута у рерни загрејаној на 200 степени. Печену кору извадити на
влажну крпу и увити у ролат.
Размутити брашно и шећер с мало хладног млека, а преостало
млеко загрејати и скувати крем. Додати кокос и оставити да се охлади. У охлађени крем сипати умућено слатко врхње и желатин припремљен по упутству с кесице.
Одмотати ролат, поделити га на два дела и сваки део премазати
припремљеним кремом. Увити поново ролате и добро расхладити
пре служења. Уместо два мала, може се направити и један већи
ролат.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу „La
cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НАГРАЂЕН СЛОГАН НАШЕ СУГРАЂАНКЕ
Комисији која је
оцењивала слогане
председавао је
Владимир Чех,
оснивач Института за
историју оглашавања
„Нек се деца рађају и лепе ствари догађају” – гласи један од
шест слогана које ће Министарство културе и информисања и Савет за социјалну политику убудуће користити у кампањи за подстицање рађања у
нашој држави.
Ауторка слогана је наша
суграђанка Јелена Фатовић
Николић, васпитачица у вртићу „Бајка” Предшколске установе „Дечја радост”. Њен предлог је заједно с преосталим
1.001, послатим из 104 града у
Србији, учествовао на конкурсу поменутог министарства расписаном у децембру прошле
године.

На први поглед, у новој верзији романа „Р. Ц. Неминовно” све је остало исто. Исти
наслов, исти јунаци, иста
атмосфера, иста фабула. Главни јунак Радоман Циврић звани Неминовно није постао
ни паметнији ни рационалнији. Али роман је ипак знатно другачији. „Написан је из
почетка, другачијим стилом.
На реченици сам сада знатно више радио. Може се рећи
да роман није нов, али да
његове реченице јесу. Иако
су јунаци остали исти, као и
њихове судбине, карактери
су им јаче осветљени, мотивације њихових поступака
боље објашњене. Надам се да
ће ова верзија романа бити
занимљива и читаоцима који
се с Радоманом Циврићем

Првобитна идеја је била да
се одаберу три најбоља слогана, али је комисија последњег
дана јануара донела одлуку да
ипак прогласи по два првопласирана, другопласирана и трећепласирана аутора, којима ће
доделити новчане награде у
износу од по 75.000, 37.500 и
25.000 динара. Поред слогана
наше суграђанке, трећенаграђени је и слоган „Чуда се не
дешавају. Чуда се рађају”. Друга награда припала је ауторима слогана „Доста речи, нек
закмечи” и „Мама – нећу сама,
тата – хоћу брата!”. За најбоље
су проглашени слогани „Рађај,
не одгађај” и „Љубав и беба –
прво што нам треба”.

– Велику захвалност због ове
награде дугујем својој пријатељици и колегиници Милици
Бабић, која ме је обавестила о
конкурсу и позвала на учешће.
Мајчинска љубав и бескрајна
срећа због рођења детета пре
тринаест година инспирисали
су ме дивном емоцијом када
је ова тема у питању. Такође и
осамнаестогодишње искуство
у раду с предшколском децом
даје свакодневну инспирацију
и жељу да украшавамо овај свет
највећим благом – децом. Драго ми је да се један од неколико мојих слогана које сам
послала допао професионалцима и надам се да ће то допринети побољшању наталитета у

нашој земљи, јер деца су заиста наше највеће богатство –
истакла је Јелена Фатовић
Николић.
Комисији која је оцењивала
слогане председавао је Владимир Чех, оснивач Института за
историју оглашавања, а то тело
су чинили и проф. др Славица
Ђукић Дејановић, министарка
без портфеља задужена за демографију и популациону политику, и њен шеф кабинета
Никола Јовановић, затим Александар Гајовић, државни секретар Министарства културе и
информисања, и Јелена Ивановић, директорка International Advertising Association (IAA
Serbia).
Д. Кожан

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ РЕАГОВАЊА

ОЧИСТИТЕ ПЛАТО ИСПРЕД „СЛОБОДЕ”
Редакцији „Панчевца” ових
дана се обра тио чита лац
нашег листа Милоје Кнежевић. Он нам је послао писмо
с фото гра фи ја ма пла тоа
испред хотела „Слобода” у
строгом центру града и старе Вај фер то ве пива ре на
основу којих се види да су
јав на повр ши на поред јед ног од некадашњих градских
хотела и кров објекта који је
исто риј ски спо ме ник под
зашти том држа ве у јако
лошем стању.
„У вели кој сали Град ске
управе крајем децембра прошле године одржан је састанак коме су присуствовали
градоначелник, председник
градске скупштине, неки други градски функционери и
бројни грађани. Том приликом су нам подељени формулари које смо могли да попунимо, оставимо адресу, име и
презиме и укажемо на то шта
су по нама горући проблеми у
граду. Потписали смо их, оставили бројеве телефона и адресе, написали шта сматрамо да

„Р. Ц. Неминовно”
Владана Матијевића

сусрећу први пут, као и онима који су се с њим упознали
пре двадесет година, читајући прву верзију”, рекао је
поводом нове верзије Владан
Матијевић.

Два читаоца који до среде, 21. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коју домаћу
серију пратите на телевизији?”, наградићемо по једним примерком књиге „Р. Ц. Неминовно” Владана Матијевића. 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

„Династија Медичи – у име
краљице” Матеа Струкула
Француска, 1536. године. Престолонаследник Франсоа је убијен, а сенка сумње пада на Катарину де Медичи. Али Франсоа
I, владар Француске, верује у
њену невиност и охрабрује је
да роди потомке, како би ојачала свој положај и једног дана
раме уз раме владала са Анријем II. Она је интелигентна
жена снажног карактера, образована и префињена, али у очима Француза остаје заувек странац – Италијанка, из лозе Медичијевих. Очајнички покушавајући да се оствари као мајка,
убеђена да је на њу бачено проклетство, на двор доводи чувеног Нострадамуса.
Након смрти Франсое I, док
се верски рат распламсава, Катарина је окружена дворским
интригама, издајама и играма
моћи и зато не оклева да учврсти опасна савезништва, вођена Нострадамусовим проро-

чанствима. Сурови походи против хугенота само су почетак
сукоба који ће кулминирати у
Вартоломејској ноћи – ноћи у
којој ће улице француске престонице бити натопљене крвљу
неверника, а Катарина ће изгубити све што је волела.

Два читаоца који до среде, 21. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
слушате класичну музику?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Династија Медичи – у име краљице” Матеа Струкула. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Нација због
лимуна имуна

Овако изгледа плато испред „Слободе”
би требало да буде урађено и
обећано нам је да ћемо доби-

Нема краја пропадању Старе пиваре

ти одговоре. До данашњег дана
нам није одговорено. Ја сам

скренуо пажњу на то да је плато испред хотела ’Слобода’ већ
дуже време пун фекалија које
нико не чисти и да то оставља
ружну слику. Поред тог места
је дечје игралиште на коме се
играју најмлађи, а туда свакодневно пролазе бројни грађани. Осим тога, упозорио сам
да је кров на старој Вајфертовој пивари у јако лошем стању, што је недопустиво, с обзиром на то да је тај историјски
објекат споменик под заштитом државе. О ова два проблема сам обавестио и Комуналну инспекцију. Иако ми је
у Градском услужном центру
у згради Градске управе речено да ћу бити обавештен о
томе шта је урађено да ти проблеми буду решени, до данас
се ништа није десило”, пише
у писму које нам је послао
Кнежевић.

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас који је ваш
рецепт за најбољу зимску торту. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Инамората” Меган
Чанс за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„С обзиром на то да ја правим торте и ситне колаче,
рецепт вам нећу открити. Кад
вам се једе слатко, позовите ме
и најбоља зимска торта ће бити
спремна само за вас.” 063/8434...
„Ове зиме је хит торта с
филом од грејпа и лимуна,
да би нација на грип била
имуна. Обавезна је и глазура
од чаја и меда и бићемо здрави сви одреда.” 063/3750...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање колико времена током
дана проводе у спремању хране. Они ће освојити по један
при ме рак књи ге „Мамин
тест” Роба Фицпатрика.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Не спремам храну, али
зато имам најбољу маму!”
060/6672...
„Све зависи колико сам
остала код коне на кафи.”
064/1792...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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УХАПШЕН ТРИДЕСЕТОГОДИШЊАК

СВЕ ЧЕШЋЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АКЦИЈЕ СА ЗАПЛЕНАМА ДРОГЕ

Чувао дрогу у стану

НЕМА МИРА ЗА НАРКО-ДИЛЕРЕ
Током претреса
једног стана у Београду
пронађено више од
120 килограма
неколико различитих
врста наркотика
Приликом претреса
аутомобила који је
возио 34-годишњи
младић откривено
шест килограма
„сканка”

Панчевачка полиција ухапсила је прошле недеље тридесетогодишњег мушкарца због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога. Током претреса

његовог стана пронађени су
111 грама амфетамина, 18
грама марихуане и дигитална вагица за мерење дроге.
По налогу надлежног тужиоца, против осумњиченог ће
бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Изузетни резултати
едукације најмлађих

Иницијатива Министарства
унутрашњих послова да ученици четвртих и шестих разреда основних школа слушају предавања из предмета
Основи безбедности деце до
сада је имала изузетне резултате – изјавио је министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић.
Он је заједно са својим
сарадницима и шефом Мисије ОЕБС-а у Србији ових дана
посетио једну основну школу у околини Београда и присуствовао часу у оквиру кога
су ученици шестог разреда
слушали предавања о превенцији и заштити од дрога
и алкохола.
Ученици те школе први су
добили приручнике из предме та Осно ви без бед но сти
деце, које је МУП израдио у
сарадњи са ОЕБС-ом. Они ће
бити подељени свим ђацима

у Србији који слушају часове из тог предмета.
– Овај приручник представља водич за безбедност деце
и у њему су обрађене све теме
о којима предавачи, садашњи
и пензионисани полицајци
говоре малишанима. Књиге ће
добити сви учесници четвртог
и шестог разреда, захваљујући чему ће моћи да се упознају са свим опасностима које
са собом носе алкохол и дроге
и са изазовима који их вребају у саобраћају и на интернету
– нагласио је Стефановић, који
је захвалио Министарству просвете и Мисији ОЕБС-а у Србији на подршци.
Шеф Мисије ОЕБС-а Андреа
Орицио истакао је да ће ученицима бити подељено око
140.000 приручника, који су
израђени на српском језику,
али и на осам језика националних мањина у Србији.

Панчевачки полицајци
пронашли марихуану
и амфетамин
При пад ни ци Мини стар ства
унутрашњих послова ових дана
су успе шно спро ве ли више
акција на територији целе Србије и запленили велике количине различитих врста дроге.
Рекордна заплена је она која
се дого ди ла почет ком овог
месеца у Београду, када су од
два младића који су непријављено боравили у једном стану одузети два пиштоља, дигитална вагица за мерење, опрема за мешање дроге и више од
120 килограма неколико различитих врста наркотика.
Министар унутрашњих послова похвалио је полицајце који
су извели ову акцију и изјавио
да је она још један у низу доказа решености МУП-а да уклони дрогу са улица, јер чини
највише зла нашој деци.
Успешна је била и акција
која је изведена пре неколико
дана, такође у Београду, када
је заплењено пет и по килограма „спида”, дроге која је због
ниске цене веома популарна
међу младима. Том приликом
је ухапшен младић рођен 1990.
године, након чега је осумњи-

Једна од кућних лабораторија за узгајање марихуане
чен за кривично дело неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога.
„Спид” који је откривен током
претреса његове куће био је високог квалитета, због чега је процењено да би му, да је пуштен у
продају, улична вредност била
око пет милиона динара.
Београдска полиција је почетком овог месеца ухапсила и 34годишњег младића. Приликом
контроле и претреса аутомобила у коме је заустављен јер је
био сумњив, испод сувозачевог
седишта откривен је џак (!) у
коме је било шест килограма
сканка. Подсећамо, то је назив
за врсту дроге чије је дејство
знатно снажније од оног које
има обична марихуана.

Заплене дроге не региструју
се само у Београду, него и у
другим местима широм Србије. Тако су панчевачки полицајци 7. фебруара ухапсили
тридесетогодишњег мушкарца
због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело
неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дро га. Током пре тре са
његовог стана у околини Панчева полиција је пронашла 111
грама амфетамина, 18 грама
марихуане и дигиталну вагицу
за мерење.
Успешна је била и полицијска акција која је изведена 7.
фебруара у околини Аранђеловца, када је пронађена илегална лабораторија за произ-

водњу марихуане и заплењено
је око пет килограма те дроге у
сировом и сувом стању.
Том приликом је ухапшен
47-годишњи држављанин Босне
и Херцеговине, јер је, како се
сумња, направио лабораторију
у породичној кући у којој је
становао и у њој производио
марихуану. Поред уређаја које
је користио за узгајање тог наркотика, полиција му је одузела
и вагицу за прецизно мерење.
Ових дана је и у околини
Алексинца откривена илегална
лабораторија за узгајање марихуане. Она се налазила у кући
једног лица, а приликом претреса просторија пронађени су
гасни пиштољ, муниција и више
од килограма тог наркотика.

ШТА ЈЕ ТРГОВИНА УТИЦАЈЕМ

Тражење противуслуге кад то није дозвољено
Ако вам неко тражи новац,
неку драгоценост или другу
противуслугу за себе или друго лице да би вам извршио неку
службену радњу за коју је у
оквиру свог редовног посла
задужен или захтева награду
да то не би урадио, можете да
га пријавите полицији јер је
прекршио закон.
Лице које обећава помоћ другој особи да би јој нешто урадио или „заборавио” да уради
нешто што му је свакодневни
посао и покушава да на тај

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

Ништа без школских полицајаца
Захваљујући брзој и присебној реакцији једног полицајца
у тренутку док није био на
дужности, ухапшен је младић
који је напао ножем и повредио двојицу дечака, ученика
осмог разреда, и нанео им лакше повреде.
У саоп ште њу Неза ви сног
полицијског синдиката Србије
наводи се да се овај инцидент
догодио недавно у Новом Пазару, као и то да је полицајац
који је интервенисао аутомобилом сустигао нападача недалеко од школе, савладао га и
позвао патролу полиције.
„Овај инцидент је показао да
су школски полицајци преко
потребни, што смо ми истицали
више пута у нашим саопштењима. Срећа је што се приликом
овог инцидента у школи налазио полицајац чија брза реакција заслужује све похвале, јер је

спречио да нападач још некоме
нанесе повреде. Поново морамо
да упутимо апел надлежнима да
се повећа број школских полицајаца, јер ће се тиме озбиљније

стати на пут вршњачком насиљу”, изјавио је поводом овог догађаја Милош Јеленковић, председник Независног полицијског
синдиката Србије.

начин стекне неку корист, чини
кривично дело које се зове трговина утицајем. За то се изриче
затворска казна од две до десет
година.
Навешћемо неколико примера за ово кривично дело.
Полицајци у Јагодини су ових
дана по одобрењу основног јавног тужиоца одредили задржавање у 48-часовном притвору
једном тридесетседмогодишњаку. Он је осумњичен да је у
својству запосленог у Одељењу за инспек циј ски над зор
општи не Ћупри ја од јед ног
лица из тог града примио 150
евра како би коришћењем свог
утицаја посредовао код Одељења за урбанизам да му се
изда грађевинска дозвола за
реконструкцију објекта у његовом власништву.
Кра јем децем бра про шле
године бивши директор Савезног инспек то ра та за рад
кажњен је затворском казном

од четири и по године затвора
и новчаном казном од 50.000
евра. Те санкције су му изречене зато што је од власника
двеју приватних фирми тражио нов ча не награ де да би
спречио инспекторе Савезног
инспектората за рад да поднесу кривичне и прекршајне пријаве против тих приватника
због уочених неправилности у
раду њихових фирми. Ухапшен је након што је у једном
угоститељском објекту примио
50.000 евра од посредника.
За трговину утицајем могу
да буду осумњичени и политичари. Крајем прошле године у
Нишу је ухапшен бивши члан
тамошњег Градског већа задужен за спорт. Полиција му је
одре ди ла при твор пошто је
утврђено да је након његовог
захтева најпре пребачен новац
једном спортском клубу, а да
су после тога те паре завршиле
на рачуну једног физичког лица.

Кривично дело трговина утицајем уведено је у наше законодавство 2009. године. Спада
у коруптивна кривична дела и
има много сличности с тражењем и примањем мита. У свакодневној пракси су ретки судски процеси у којима се суди
за ово кривично дело, јер је
тешко доказиво. Да би се осумњичени за трговину утицајем
осудио, потребно је доказати
је у његовим поступцима постојао процес у коме је користио
сво ју функ ци ју, дру штве ни
положај или утицај да би за
новчану награду или неку другу корист посредовао да се нека
службена радња изврши или
не изврши.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОВОГОДИШЊИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАНОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА (1)

ЧЕКАЈУЋИ АСФАЛТ

Месне актуелности

Брестовчани би
мост, Омољчани
– канализацију

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Водовод и канализација” мењају вентиле на мрежи с циљем ефикаснијег реаговања у случају хаварије.
Месна заједница намерава да
конкурише код Града пројектима за асфалтирање улица
Жики це Јова но ви ћа, Вука
Караџића и Иве Лоле Рибара. Једна група ученика протеклог викенда учествовала је
на чувеном карневалу у Птују
(Словенија), а друга на „Прешерновим данима” у Ковину.

Иваново и Старчево
повезаће атарски
пут?
Након празничне зимске паузе приближава се главна сезона грађевинских радова, коју
жељно ишчекују и становници
насељених места.
С каквим надањима су први
људи месних заједница ушли у
ову годину, сазнаћемо у овом
и наредном броју, а најпре ће
у овом о томе говорити представници јужних села.
Прошлогодишњи новац
Председник брестовачке скупштине Драган Миричић истакао је да засад нема на видику
неких нових конкретних инвестиционих активности, већ ће
ослонац бити на онима које су
испланиране раније.
– Пренећемо девет милиона
динара из 2016. године за комплетну реконструкцију поњавичког моста на излазу из села.
Само да напоменем да је овај
објекат од виталног значаја не
само за Брестовчане и пољопривреднике већ и за житеље
викенд-насеља „Јабуков цвет”.
Мост је тотално пропао, а према пројектној замисли Града
као инвеститора, биће у потпуности обновљен. Рецимо, садашњи је широк четири метра, а
будући треба да буде седам
метара. Према речима људи из
ЈП-а „Урбанизам”, превазиђене су све имовинско-правне
кочнице. Наиме, објекат није
био уцртан, па су најпре уписане парцеле, да би се приступило озакоњењу, што је захтевало
време. Ипак, сада нема препрека за улазак у процедуру завршетка идејног пројекта. Поред

Банатско Ново Село: Народни оркестар Дома културе у
недељу, 11. фебруара, снимио
је специјалну емисију за РТВ
2. Музичар Жанијел Шубља
и кореограф Марија Вукослав че вић наред них дана
држаће семинар фолклора и

тога, очекујемо израду паркинга код школе и фудбалског игралишта – најавио је Миричић.
Први човек оближњег Иванова Јошка Дудуј је у сличној
ситуацији, јер поуздано може
да рачу на само на пре не та
финансијска средства од прошле године.
– Реч је о асфалтирању Рибарске улице у дужини од осамсто
метара, за које је већ одабран
најбољи понуђач – фирма „Војводинапут”. Ту је и атарски пут
ка Старчеву, где ће на шест и по
километара бити насута ризла,
као и паркинг испред стадиона,
величине око петсто квадрата.
За тај посао једино није обављена набавка, која ће бити отворена 5. марта – истакао је Дудуј.
Коначно гасификација?
Ни пред сед ни ку омо љич ке
скупштине Душану Лукићу није
до краја јасна слика овогодишњих капиталних радова.

– Један од ретких сигурних
пројеката је реконструкција, то
јест асфалтирање кошаркашких
и рукометних спортских терена у школском дворишту. Надамо се и новој фази радова на
канализацији, у првом реду
завршетку главног вода и потцрпних станица. Након тога на
ред би дошла израда пројекта
колектора пречистача. Очекујемо и бар две новоасфалтиране ули це, буду ћи да има мо
четири готова пројекта, а ове
године бисмо могли да урадимо још два за мање улице –
навео је Лукић.
Старчево, као комунално најопремљеније место, једино нема
гас. Према речима првог човека
Аце Димитрића, сви предуслови за то коначно су створени.
– Мрежа у насељу добила је
употребну дозволу, а инвеститор
локацијску за изградњу мернорегулационе станице. Поред тога,

од Града очекујемо средства за
санацију постојећих асфалтних
подлога, за шта имамо кандидованих осам пројеката. Приоритет су Улица кестенова, Вељка
Влаховића, Пролетња и Виноградска, односно у сваком делу
насеља по једна. ЈП „Урбанизам”
треба да заврши пројекат реконструкције парка, што представља
трећу фазу изградње Трга неолита, у оквиру чега је планирано
постављање летње позорнице,
расвете, стаза, хортикултуре... Од
текућих трансфера из градског
буџета поправићемо прилаз вртићу и плато испред амбуланте,
који су нагризени зубом времена, и инсталираћемо видео-надзор са осам камера које ће покривати шеталиште и пијачни плато – набројао је Димитрић.
Таква је перспектива на југу,
а у наредном броју своје планове изнеће председници месних
скупштина северних села.

ЈЕДАНАЕСТО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНОГ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА

У Иванову на тринаест матерњих језика
Широм света чланице Унеска
обележавају 21. фебруар као
Међу на род ни дан матер њег
језика. Циљ ове манифестације, поред осталог, јесте промовисање вишејезичности, као и
сећање на студенте који су тог
датума 1952. године убијени у
Даки (данашњем Бангладешу),
јер су протестовали због тога
што њихов матерњи језик није
проглашен за званични.
У свету се говори око шест
хиљада језика, а према прогнозама лингвиста, до краја овог
века изумреће више од половине, док у свету свакодневно
нестане по један. У нашој земљи
има више од тридесет националних мањина. Највише су
угрожени језици с малим бројем говорника, од неколико стотина или десетина, а у Панчеву

С прошлогодишњег догађаја
су то цинцарски и банатскобугарски – палћенски.
Ради очу ва ња кул тур не
башти не тако зва них малих
народа Еврорегионални цен-

тар за развој друштва у мултиетничким срединама „In medias res” из Панчева сваког 21.
фебруара у Иванову, заједно с
тамошњим институцијама, као

што су Дом културе, Основна
школа „Моша Пијаде”, Месна
заједница и удружења „Боназ
Шандор” и „Иваново – Банат”,
сваке године организује Међународни дан матерњег језика,
чиме уједињује, зближава и
промовише културу и језике
националних заједница. Том
приликом представљају се поезија, музика, фолклор и песме
десетак националних заједница уз присуство гостију из земље
и иностранства.
На једанаестој манифестацији, која ће бити одржана у
среду, 21. фебруара, од 12 сати,
биће заступљени мађарски, палћенски, бугарски, словачки,
румунски, грчки, чешки, македон ски, кине ски, ром ски,
русински, руски и, наравно,
српски језик.

музике у Врбасу за представнике ансамбала из Србије и
дијаспоре. Дечја певачка група „Бирићи” и млади хармоникаш Леонид Ардељан наступиће у четвртак, 15. фебруара, на „Сланинијади”.
Долово: На јубиларној, двадесетој „Винаријади” у петак, 9.
фебруара, обављен је пријем
такмичарских узорака младог
вина, а сутрадан је на доловачком пијачном платоу уприличено свечано отварање манифестације, која ће бити завршена традиционалним балом,
доделом награда победницима и ритуалним орезивањем
винограда у среду, 14. фебруара, на Светог Трифуна.
Глогоњ: Месна скупштина је
на седници у четвртак, 8. фебруара, усвојила финансијски план
за текућу годину. Састанак
Управног одбора Фестивала
румунске музике у Војводини
биће одржан у суботу, 17.

фебруара, од 17 сати, у Дому
културе, на тему још бољег
умрежавања румунских културно-уметничких друштава.
Иваново: Реконструисан је
тротоар испред школе. Дан
матерњег језика биће одржан
у среду, 21. фебруара, од 12
сати, у Дому културе. Ивановчанину Јози Дамјанову
хитно су потребни тромбоцити АБ крвне групе, а сви људи
добре воље који могу да
помогну треба да се јаве на
телефон 063/105-90-91.
Јабука: Месна заједница очекује нове капиталне инвестиције, а засад су сигурни крпљење ударних рупа, постављање нових дечјих игралишта
и уређење приобаља. Пројекције филмова за децу („Фердинанд”) и одрасле („Патуљци са насловне стране”) одржане су у четвртак, 8. фебруара, у Дому културе.
Качарево: Тридесет прва „Сланинијада” биће отворена у среду, 14. фебруара, у 15 сати, док
је од 19 сати на програму концерт „Тропикал бенда”, уз ватромет, а манифестација ће трајати до недеље, 18. фебруара, у
20 сати. Пре тога су у уторак,
13. фебруара, отворене изложбе фотографија Зорана Јовановића Мачка и карикатура
Николе Драгаша из Панчева.
Омољица: Окончани су завршни послови око сређивања
одвода и бетонирања прелаза који су били раскопани.
Књижевно вече поводом Дана
матерњег језика биће приређено у среду, 21. фебруара,
од 18 сати, у Дому културе.
Старчево: ЈКП „Старчевац”
очистио је дивље депоније на
улазу место. Извиђачи су у
суботу, 10. фебруара, гостовали код чувеног Пеђолина у
јутарњем програму „Студија
Б”. Представа позоришта из
Ниша под називом „Дечје играрије” биће изведена у среду,
14. фебруара, у Дому културе.

ИЗЛОЖБЕ УОЧИ
КАЧАРЕВАЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Мачак у
веселој сланини

НОВO ИЗДАЊE СТАРЧЕВАЧКОГ ГЛАСИЛА

Много иницијатива
Први овогодишњи или 290. број
месечника „Старчевачке новине” почео је најавом овогодишњег избора за најлепши славски колач (који је касније одложен из техничких разлога), док
наредна страна доноси сервисне информације о загађењу
вазду ха, укла ња њу дивљих
депонија и „Неолитској иницијативи”, тродневној манифестацији у којој ће учествовати
културни посленици из Старчева и Винче.
Обја вљен је и изве штај с
последње седнице месне скупшти не, на којој је усво јен
финансијски план за текућу

годину, а поред осталог донете
су и одлуке о одабиру локације за капелу на католичком гробљу, као и о реконструкцији
тротоара испред амбуланте и
преко пута дечјег вртића.
Гост великог интервјуа је в.
д. директора ЈКП-а „Хигијена”
Александар Стевановић, који
је изнео будуће планове тог
градског комуналног предузећа. На истом месту објављена
је и фотографија хора римока то лич ке цркве ста ра 123
године из породичног албума
Анице Рајковић. Следи текст о
томе да ли (не) треба вакцинисати своју децу, а Старчев-

ци су у анкети говорили о томе
шта гледају на телевизији.
Ту су и разговори с брачним
паром Паулић, који је недавно
обележио 53 године заједничког
живота, произвођачем здраве
хране Желимиром Ђоковићем
и „лицем с насловнице” – фармацеуткињом Милицом Јанков.
Редовне рубрике „Уопштинавање” и „Цртице из прошлости”
посвећене су постпразничним
траумама и породици Рајковић,
а „Култиватор” старчевачким
„Соколима” и представљању младог Милоша Радојчића.
Као и обично, нису изостале
ни стране посвећене извиђаштву,

спорту, културним догађајима и
школи, у оквиру којих је објављен и интервју ученице седмог
разреда Дуње Ковачевић са, ни
мање ни више, нашом глумачком дивом Горицом Поповић.

Поводом овогодишње „Сланинијаде”, која се одржава
између 14. и 18. фебруара,
осмишљен је и богат пратећи
културни садржај. Тако су,
рецимо, вече пре почетка „најмасније” манифестације отворене две занимљиве изложбе,
које су приредили познати
аутори, дуги низ година повезани с Качаревом и поменутим догађајем.
Један од њих је Зоран Јовановић Мачак, прекаљени фоторепортер „Вечерњих новости”;
„Сланинијаду” прати од самог
почетка, што значи већ три
деценије, а поставку атрактивних уметничких фотографија
назвао је „Мачак у сланини”.
Други је Панчевац Никола Дра-

гаш, познати карикатуриста и
илустратор, који, поред осталог, већ годинама учествује у
качаревачком фестивалу хумора и сатире са амбициозним
радионицама за децу. Овог пута
представио је своје радове на
задату тему под називом „Весела сланина”.
Том приликом проглашени су победници конкурса за
најбољи афоризам, организованог истим поводом, на који
је стигао велики број пријава
с разних страна.

Страну припремио
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КУЛТУРА
РАДОВИ СРЂАНА РАДОЈКОВИЋА

Културни телекс

ИКОНЕ И ПОКРОВИ

Музика
Субота, 17. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт групе „Atheist Rap”.
Понедељак, 19. фебруар, 18 сати, Музичка школа „Јован
Бандур”: концерт ученика фагота с гостима из Музичке школе „Јосиф Маринковић” из Београда.
Уторак, 20. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
хуманитарни концерт за прикупљање средстава за лечење
Лоле Меденице.
Среда, 21. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: концерт групе „Легенде”.
Четвртак, 22. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт младих пијаниста из Музичког кутка Габи Дин’.
Четвртак, 22. фебруар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт класичне музике – Марија Мисита (виолина) и Јована Николић (клавир).

Тематски програм
Среда, 21. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
представљање издавачке куће „Контраст издаваштво” и мали
сајам књига.

Представе
Субота, 17. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Авантуре Пипи Дуге Чарапе”.
Понедељак, 19. фебруар, 20 сати, сцена Културног центра:
савремена играчка представа „Панонска сага”.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА САРАДЊА

Панчевци излажу
у Индији
Прошле недеље у главном
граду западног Бенгала, у Калкути, отворена је друга интернационална сликарска изложба, на којој ове године учествују четири уметника из
нашег града.
Прилику да представе своје
радове имају Снежана Јовчић
Олђа, Нада Денић, Живана

Костић и Милан Јакшић, а
учествоваће и аутори из Румуније, Албаније, Грчке, Бангладеша, Индије и Сједињених Америчких Држава.
Изложбу су организовали
Центар за унапређење интеркултуралног дијалога „In medias res” из Панчева и Друштво
за културно наслеђе Калкута.

избор

МОЈ
МОЈ
Лева рука таме
Дениз Хоти,
предузетник и тренер
КЊИГА: Некада сам негде
прочитао да је соба без књига
као човек без душе. Као особа
која ретко када посећује градску библиотеку, али се као
колекционар књига осећа изузетно поносно док ишчитава
оне из сопствене Share библиотеке, ја у потпуности осећам
и живим поређење собе с књигама и душом. Оно што тако
јако осећам, најбоље описују
речи америчког писца Стивена Кинга, који нам говори како
је књига јединствена, преносива магија. Тешко је пренети
магију избором једног списатеља односно списатељице и
једне књиге. Стога користим
прилику да заједно с вама одам
почаст Урсули К. ле Гвин, једној од најутицајнијих америчких књижевница 20. века, која
нас је напустила 22. јануара
2018. године. Урсула је писала углавном фантастику и у
својим књигама најчешће се
бавила политиком, родом, друштвом, религијом, сексуалношћу. Објавила је више од двадесет романа, а њено најпознатије дело и једна од мојих
омиљених књига јесте „Лева
рука таме” (1969). Спретна,
инспиративна и лака за читање СФ прича о планети Зими
и народу Кархида. Прича о
свету који не познаје родне
улоге и о идеји којој треба
тежити, али коју никада нећемо достићи, јер смо људи.
TED је непрофитна организација посвећена ширењу идеја,
обично у виду кратких, моћних разговора (до 18 минута).
Почео је 1984. као конференција на којој се причало о технологији, забави и дизајну,
међутим данас покрива готово

све теме – од науке до образовања – на више од 100 језика.
Уколико желите да организујете TED догађај, све знање о
томе како то да урадите,
доступно је на TED платформи. Код TED-а ми се највише
допада то што је сав садржај,
у виду кратких предавања до
18 минута, потпуно бесплатан. Концепт бесплатног знања је садашњост и будућност
и томе сви треба да тежимо.
Осећај да у сваком тренутку
можемо да се информишемо
о било којој актуелној теми и
да се повежемо с најпаметнијим људима широм света сада
и одмах је невероватан! Мој
омиљени TED TALK је „Како
школа убија креативност” аутора Кена Робинсона.
АКТИВИЗАМ: Ако активизам
представља огледало једног
друштва, онда је Панчево најлепше лице које се икада окренуло том огледалу. Не због
инфраструктуре, не због политичара, већ због људи који размишљају својом главом. Због
грађана и грађанки који верују да је њихова дужност да свој
град учине бољим местом за
живот. Мој избор за ову недељу је рад на пројекту „Кад
порастем, бићу...”. Чиста љубав!

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Инспирација пет
хиљада година културе
Изложба отворена до
2. марта
Изложба под називом „Иконе
и покрови” Срђана Радојковића отворена је у понедељак, 12.
фебруара, у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
Радови који су изложени резултат су континуитета у стварању
Срђана Радојковића које траје
већ четрдесет година, а конкретно су изложена дела настала у
последњих десет година.
– Инспирација ми је била
традиција дуга пет хиљада година – две хиљаде година хришћанске културе и три хиљаде
година примарне културе цивилизација које су се смењивале
– рекао је Радојковић.
Он је објаснио да су то наслаге које утичу на нас и које говоре
о прошлости, али и будућности.
– Порука је да треба да будемо много сретни и задовољни,
јер ће бити све боље уколико
ми буде мо бољи. Међу тим,
истовремено су те цивилизације пропале, и то не само пропале него су се и урушиле, готово нестале. Ипак, оне остају у
сфери духовног и уметничког
делања, као трагови који су
можда једини који треба да
преживе. Сва остала достигну-

ћа појединих цивилизација се
руше, као што су зграде, архитектура, златни идоли... – каже
Срђан Радојковић.
Рођен је 1951. године у Панчеву, где је завршио основну
школу и Гимназију. Након средње школе завршава Правни
факултет и Факултет ликовних
уметности у Београду у класи
проф. Зорана Петровића, као
и постдипломске студије на
истом факултету у класи проф.
Милице Стевановић.

Рукоположен је за ђакона
Православне цркве у Србији уз
благослов и полагање деснице
Његовог преосвештенства епископа браничевског господина
Игњатија 1995. године и ради
на Академији за уметност и
кон зер ва ци ју Пра во слав не
цркве у Београду од 1998. године као професор сликања. Члан
је Удружења ликовних уметника Србије. Живи и ради у
Београду, а своју свештенођаконску службу врши у литур-

гијској заједници манастира
Ваведење Пресвете Богородице у Београду.
Срђан Радојковић је сликао
иконе за иконостас у капели
Светог Максима Исповедника
у Миљковом манастиру, као и
део трпезарије „Al seco” Цркве
Св. Пророка Илије у Кушиљеву. Насликао је и многобројне
иконе за домове православних
верника.
Изложба ће бити отворена
до 2. марта.

ГОСТУЈУЋА ИЗЛОЖБА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Ликовни салон „30 x 30”
Изложба ликовног салона „30 x 30”
Културног центра Зрењанина
отворена је у понедељак, 12.
фебруара, у Галерији савремене
уметности.
На ликовни конкурс „30 x
30” 2017. године пријавило се
две ста четр де сет ауто ра из
Србије, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Словеније, Бугарске, Хрват ске, Арген ти не и
Македоније. Жири у саставу:
Ана Станар, историчарка уметности, и мр Милутин Мићић,
академски сликар и аутор пројекта, одабрао је радове сто
педесет три аутора и доделио
три награде најбољим делима.
Прву награду је освојио Вукашин Миловић за рад „Трагови
времена”. Друга награда је додељена Мирославу Мунижаби за
рад „Епицентар”, а трећу награду освојила је Марика Михаљфи

за рад „Овде сам на сигурном”.
„Безброј је разлога за страховање. На свим пољима, и
локално и глобално, све више
правимо проблеме. Изгледа
да свет тоне у свеопшту пропаст. Страх од опасности је
много страшнији од саме опа-

сности. Али ту већ стајемо:
не желимо ни да покушавамо
да превазиђемо реалну опасност. Тако, страх онемогућава да се буде креативан и квали те тан. А из стра ха се не
стварају добра решења, већ се
она прилагођавају и удварају

моћнима...”, написао је у каталогу мр Милутин Мићић.
Иако је овогодишња тема радова „Страх”, први утисак по уласку у Галерију је разноврсност,
што управо омогућава мали формат слика и скулптура.
Радови с ликовног салона „30
x 30”, поред Панчева, током
2018. године биће изложени и у
Музеју Срема у Сремској Митровици, у Арт центру у Београду и
у клубу „Трибина младих” Културног центра Новог Сада.
На овогодишњем зрењанинском салону радове су изложили и панчевачки уметници
Мирослав Савков, Хамид Кабада ја,Ивана Штопуљ, Ива на
Маркез Филиповић и Милун
Шиљковић.
Изложба у Галерији савремене уметности трајаће до 23.
фебруара.

КАРТЕ У ПРОДАЈИ

Акустични концерт групе „Ван Гог”
Рок састав „Ван Гог” одржаће
акустични концерт у дворани
Културног центра Панчева у среду, 7. марта, од 20 сати. Публика ће моћи да у интимној атмосфери и уз посебну сценографију, која се брижљиво припрема
за концерт, чује и види бенд у
акустичном издању и упозна
другачији темперамент чланова састава у односу на онај који
негују на уобичајеним концертним наступима.
– Каваљери, љубав се негује,
а не мери! Поштујмо жене
током целе године, а не само
8. марта. Не прија ми тај лицемерни однос према наглашеним датумима као што су 14.
фебруар, Дан заљубљених, и 8.
март – рекао је поводом концерта фронтмен бенда Звонимир Ђукић Ђуле.
Такође, чланови састава
поручују да им је посебна жеља
да овим концертом и поклон
CD-ом који се добија за две
купљене карте, у време када
ретко ко нешто поклања, обрадују чула људи и врате их активном слушању музике.

Нови акустични стил познатог рок састава веома се допао
публици на његовом рођенданском концерту, одржаном у
Београду крајем новембра 2016,
када је бенд прославио тридесет година рада. Потпуно другачијим приступом извођењу
старе песме су добиле нови

израз, а задржале јаку емоцију, што је наишло на одушевљење фанова. Чак и они који
који обожавају вангоговски тврђи звук „пали” су на сензуалну
акустику.
За концерт у Панчеву бенд
је припремио посебну сетлисту, другачију од оне на тур-

нејама, а одсвираће и неке од
песама које дуго није изводио.
– Изазовни су нам акустични концерти, посебно због
директног контакта с људима
и непосредног односа с нашом
публиком. Ми смо и почели
као бенд да свирамо у малим,
клупским просторима и овакви концерти нас подсећају на
та времена – рекао је Ђуле.
Улазнице се могу купити на
билетарници Културног центра Панчева, а због ограниченог капацитета сале, у продају
су симболично за „све оне који
су у љубави” пуштене сет „карте за двоје” у лимитираном
броју по цени од 1.800 динара.
Доступне су и појединачне улазнице, по цени од 1.100 динара. Свако ко купи сет карата,
добиће CD групе „Ван Гог” –
„Ако станемо, губимо све”.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Среда, 14. фебруар 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 6,1,6 ТДИ, сребрни, 76.000 км, први
власник. 8.700 евра.
063/816-03-03. (СМС)
ОПЕЛ астра, 1.4, бензинац, новембар
2007, прешао 180.000
км, први власник,
плус зимске нове гуме. 2.900 евра.
065/260-53-57,
069/260-53-57
(255091)
РЕНО 4 GTL (89), регистрован, очуван.
062/151-41-98
(255100)
ОПЕЛ корса, бензин,
2010, 1.4, 7.000 евра,
зедер, регистрована.
063/354-221 (255115)
ПУНТО III, 1.2, 8В,
2010, петора врата,
сва опрема, 9.800 км,
атестиран плин.
064/587-50-24
(255213)
ГРАНДЕ пунто, 1.3,
мултиџет, 2006, фул
опрема, петора врата,
регистрован годину,
власник. 064/130-3602 (255223)
СТИЛО, 1.9 ЈТД, 2003,
троја врата, фул
опрема, прва боја, регистрован годину,
власник. 064/587-5024 (255223)
ШКОДА фабија, 1.4
МПИ, 2002, караван,
фул опрема, на име.
064/587-50-24
(255223)
ПРОДАЈЕМ фиат стило, 1.9 ЈТД, без улагања, власник. 063/269987 (255244)
ПРОДАЈЕМ дачију 1,
нова, 2003, 1350 евра.
Телефон 062/320-739
(255277)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за јефтинији, октавију
1.9 ТДИ, регистрована, власник, 2008.
065/610-4567
(255239)

СУЗУКИ свифт 1.0,
98.год, бензин + гас.
060/311-29-64
(255326)
ТОУРАН 2007, 1.9,
ТДИ, 7 седишта, 5.900
евра. 060/317-48-78
(255338)
ТОЈОТА aygo, 2006.
годиште, 1.0, бензин,
2.950 евра. 060/31748-78 (255338)
КСАРА пикасо, 2002.
годиште, 1.8, бензин,
плин, 1.750 евра.
060/317-48-78
(255338)
СЕАТ ибица, 1.4, бензин, 2005. годиште,
1.980 евра. 060/31748-78 (255338)
ПРОДАЈЕМ рено
твинго, 2002, регистрован, атестиран
плин, власник.
064/565-33-97.
(255345)
ВОЗИЛА

ОГЛАСИ
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу 18 м2, на Тесли.
Тел. 063/803-14-86.
(254837)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНЕ и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(255228)
ТВ половни, 37, 55,
66, 72. 348-975,
066/348-975.
(252222)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних пријемника, монитора, даљинских... „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463.
(255317)
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МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика.
Часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(255135)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Мајстор
Неша, Ковачица.
069/444-23-16.
(255112)
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење дрвећа, вађење пањева, сејање
траве. Фрезирање.
064/196-17-32.
(2551499
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
(255163)
ПРОДАЈЕМ намештај,
ормар, кревете, душеке, комода, столове,
двоседе, шпорет,
фрижидер, кухиња,
тепих и остало.
066/333-892 (255124)

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(254065)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ олтајдмере,
голфа двојку, дизела,
лимаријски очуваног.
064/354-69-94,
063/754-02-72,
013/344-645.
(255263)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОНУДА

ДРВА за огрев продајем преостала.
063/868-02-06.
(254961)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
ЛР кошнице нове,
квалитетне, продајем,
комплетне или делове. 060/660-79-60.
(254839)
СВИЊСКЕ полутке,
старе књиге, фрижидер, кућна достава.
065/614-74-40.
(255070)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи,
ремонтоване, повољно, а уједно купујем
полован намештај, разно. 066/900-79-04.
(255081)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-.
(2548123)

БОЛНИЧКИ кревет,
метални, плус антидекубитни душек са
компресором.
063/894-84-23
(255131)
ПРОДАЈЕМ ремонтовану ТА пећ, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42
(255097)
ФРИЖИДЕРИ, мини
шпорет, веш-машине,
угаона гарнитура,
компјутерски столови,
гарнитура тросед,
двосед, фотеља, ТВ
комоде, сточићи, тепих, шиваћа. Тел.
063/861-82-66. (4751)
ФРИЖИДЕР сандучар, 200 л, индесит,
нов двосед. 064/33969-13. (255176)
БУКВА, храст, багрем,
багремове сеченице
„топлина”. 063/364310 (255190)
ПРОДАЈЕМ половну
веш-машину, врло
очувану. Повољно.
060/037-05-60
(255224)
ГРАМОФОН, фото
„Кијев”, „Љубитељ 2”
двоглед, нож ловачки,
шах дуборез.
064/354-69-76
(255269)
ПРОДАЈЕМ: чамац
„апатинац специјал
80” са мотором „Томос” 4 и колица за извлачење из воде и
паркирање чамца ван
воде. Регистрован до
1. септембра 2018.
Тел. 060/361-94-11
(255240)
ПРОДАЈЕМ двосед.
064/172-90-92
(255236)
ПРОДАЈЕМ ТВ филипс и шиваћу машину. 064/276-08-08
(255273)
ДОМАЋИ резанци за
супу. 064/229-54-20
(255312)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину и прасиће.
Тел. 064/129-45-43
(255327)
ВЕПАР, велики јокшир, прекрупач и
шарпланинац.
060/311-29-64
(255326)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
фрижидере,
телевизоре.
064/158-44-10,
063/1201-11-47.
(254472)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, столове,
столице, остало
покућство.
062/148-49-94.
(255097)
КУПУЈЕМО значке,
ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(255175)

КУПУЈЕМ сатове, пенкала, медаље, ордење,
мале плинске боце,
разни алат. 064/86748-11. (255304)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, на улазу
у село.
Тел. 062/829-27-29.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44.
(253981)
СТАН, 38 м2, новоградња, нова Миса,
Приморска 27.
063/711-41-89,
060/031-08-09.
(253981)

НА ПРОДАЈУ плац 3
ара, Јоакима Вујића,
Стрелиште, 6.800
евра. Тел. 063/606497. (254014)
КУЋА, Омољица, реновирана, 120 м2, 9
ари плац. 065/961-9322, 064/200-02-09.
(254001)
КУЋА, Омољица, 97
м2, 8 ари плаца,
25.000 евра. 061/13383-71, 013/682-006.
(254554)
КУЋА 100 м2, строги
центар Панчева, Живојина Мишића 6, на
Корзоу. 023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04.
(254363)
ПРОДАЈЕ се кућа
у Иванову.
062/415-359.
(253981)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОВОЉНО, кућа са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(254996)
ПАНЧЕВО, продаје се
кућа са локалом на 8
ари, Димитрија Туцовића бр. 24, Водна заједница. 063/130-0407. (254916)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште,
њива 30 ари, дозвољена градња, Братства
јединства, други просек. Струја, вода, телефон испред. Тел.
013/366-234. (254854)
ВИКЕНДИЦА и воћњак, 26 ари. 069/671156. (254888)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или кућа. 069/158-63-76.
(253682)
ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем 6,9 ари, струја, вода, канализација, плин, Панчево,
Бранка Радичевића
54-а, власништво 1/1,
укњижено, могућност
вишепородичне стамбене изградње.
063/852-43-19.
(254742)

МАРГИТА, плац 5 ари
са кућом за адаптацију или рушење.
063/720-55-66.
(254417)
ПРОДАЈЕМ плацеве,
градско грађевинско
земљиште, парцеле
9638/2 и 9638/3 на
локацији Мали надел
(Надина кривина),
укупне површине
81,25 ари. 063/258986. (254444)
ПЛАЦ, 9 ари, шпoрет
на струју, машину шиваћу багат, усисивач
исправан, бенџамин
дрво 2 м, веш-машину
горење. 013/316-301.
(255083)

БАВАНИШТАНСКИ,
викендица, 30 ари до
асфалта, трофазна,
бунар, воће.
064/493-00-47.
(255136)

КУЋА, 1200 м2 + поткровље, 10 ари плаца,
Новосељански пут
365, цена 32.000.
013/347-621,
064/364-97-34. (2556)
КУЋА, 100 м2, укњижена, без посредника,
Котеж 1, 63.000 евра.
Тел. 060/335-15-83.
(255117)
БАШТА-воћњак, кућа,
гаража, 20 ари, Пелистерска 18-е. 064/86622-98. (255119)
НОВИЈА кућа, Новосељански, 100 м2, 13
ари, амбар, кочине,
воћњак, одмах усељиво, 35.000. 063/89484-23. (255131)

ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, асфалт, струја, вода, 18.500. 063/89484-23. (255131)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
Владимировац за
Панчево две куће,
плац 1 хектар, погодно за пластенике, итд.
064/280-21-53.
(255086)
ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац 4 ара.
069/213-97-37.
(255018)
КУЋА на продају, Новосељански пут код
надвожњака. 064/13167-32. (255103)
ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари у ширем центру,
реновирана. 063/77727-08, 013/355-575.
(255118)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(255173)

ДВЕ куће, као спојене
стамбене јединице,
136 м2, на плацу од
3,55 ари, код старог
бувљака.
064/240-68-00.
(254953)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
помоћним објектима
на 30 ари, Баваништански пут. 061/36603-92. (255206)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(255243)
МИСА, 98 м2, ПР+I;
29.000; градња. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(255214)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу са 9 ари плаца.
064/040-82-72.
КУЋА, 100 м2, 5,6 ари,
Моше Пијаде, 8.000
евра. Договор.
064/354-69-76.
(255269)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу у Јабуци, 43.000.
063/715-99-00.
(252266)
ПРОДАЈЕМ плац 33
ара са кућом за бизнис. 064/276-08-08.
(2552739
НОВА МИСА, кућа
три одвојена стана,
гараже. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(255276)
НОВА МИСА, плацеви, 18 ари, 8 ари, 6
ари, 5 ари, 1.800 евра
по ару. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(255276)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255282)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255282)
БАНИЈСКА, дворишна
спратна, укњижена
два стана, 120 м2,
29.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(255282)
ПРОДАЈЕМ плац 12
ари, Баваништански
пут, до пута. 064/86748-11. (255304)

ОДЛИЧНИ плацеви:
Кудељарац, Миса, Дубока бара. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (255298)

ПРЕЛЕПЕ куће, од
87.000 до 160.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(255298)
СТАРА МИСА, плац
4,3 ара са старом кућом, 18.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255311)
ПРОДАЈЕМ кућу, сређену, са два стана, ЕГ,
плац, легализација.
061/224-47-97.
(255325)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, двособна, 13,5 ари,
23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(255295)
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ПЕЛИСТЕРСКА и Кајмакчаланска, парцелисани плацеви од 9
ари. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(255295)
ХИТНО, Качарево, лепа, новија, трособна,
5.4 ара, 31.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(255295)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Горњи град, повољно, хитно.
„Весна 2”,
066/937-00-13.
(255346)

ПАНЧЕВАЦ

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, реновиран, власник, 22.500 евра.
Тел. 064/ 243-87-09.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/квадрат,
са ПДВ-ом. 063/323584. (248462)
МИСА, 34 м2, 15.500,
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835. (253558)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру града од 49 м2,
може кредит.
060/634-01-26.
(254455)
ПРОДАЈЕМ стан 38 м2
на Старом Тамишу,
цена по договору.
Тел. 013/263-81-43.
(254480)

ПРОДАЈЕ се трособан
стан, 76 м2, у Улици
др Синише Станковића 1/8. Тел. 013/311019. (254427)
ЛУКС стан на Тесли,
две и по собе, 70 м2,
на одличној локацији
(вртић, школа, пијаца,
„Авив”), тотално реновиран – са храстовом кухињом, техником, климом и намештајем. 063/800-4651. (255059)
ЈЕДНОСОБАН стан,
34 м2, Тесла, II спрат,
власништво 1/1.
064/320-70-12,
064/134-60-11.
(254851)
У САМАЧКОМ продајем гарсоњеру, IV
спрат, 18 м2, намештену. 062/361-676.
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
IV, усељив, Јоакима
Вујића 65, 25.500.
064/842-30-31.
(255073)
ЦЕНТАР, двособан,
52, II, етажно, новији
једнособан 38, централно, приземље.
066/200-514. (255123)
КОТЕЖ 2, приземље,
двособан, 52 м2, ЦГ,
велика застакљена тераса, намештен,
шпајз, подрум.
064/120-02-67.
(255095)
НА ПРОДАЈУ стан на
Тесли, 50 м2, I спрат.
064/523-29-05.
(255144)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Стрелиште, ТА, II, 44 м2,
18.500 евра.
063/334-751,
069/304-78-85.
(255151)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, одмах
усељив. 063/827-9569. (255142)

ЦЕНТАР, 105 м2, четворособан, ЦГ, лифт,
укњижен, 81.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83,
013/332-031. (255208)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VIII, лифт, сређен,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83,
013/332-031. (255208)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (255124)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
двособан, V, 33.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255124)
КОТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (255124)
СОДАРА, 52 м2, V,
35.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (255124)
ЦЕНТАР, 45 м2, V,
30.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255124)
ДВОРИШНИ стан, 48
м2, за изградњу или
адаптацију, Милоша
Обреновића 5-а.
013/332-828. (255218)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан 80 м2, седми
спрат, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255264)

СОДАРА, двоипособан, 67, ЦГ, VI, екстра
сређен, 41.000. (679),
„Трем 01”, 064/74079-95, 063/836-23-83.
(255208)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двособан, IV, 30.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (2554)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
двособан, III, 30.0000,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (255124)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2552)
КОТЕЖ 1, једнособан,
28 м2, пети спрат, ЦГ,
14.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2554)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив,
41.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255264)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две мање гарсоњере у
центру за једну гарсоњеру на Тесли.
065/617-74-54.
(255171)

ХИТНО и повољно
продајем стан на Содари, 83 м2, Дринска
улица, III спрат, 490
евра/м2. 063/218-831.
(255176)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ТА, IV од V, усељив, 27.000.
(677),„Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(255264)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, ТА, други
спрат, реновиран,
25.000. (677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255264)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; двоипособан,
58, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(255256)
ТЕСЛА, једнособан,
ТА, 22.000; двособан,
ТА, II, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(255256)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ,
договор, Стаклара,
улични, 60,
21.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(255256)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан стан од 46
м2, етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(2552339)
МИСА, 40 м2, нов једноипособан, тераса,
24.000, трособан
38.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(255234)
СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 20.000;
двособан, 26.000; трособан, 43.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(255234)

ОГЛАСИ

ДВОСОБНИ, 57 м2,
Котеж 28.000; центар,
32.000; Тесла, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(255234)
ПРОДАЈЕМ два стана,
договор, уступам
гробно место, договор. 064/130-27-34,
064/386-92-86.
(255268)
КОТЕЖ 1, једноиособан, 48 м2, IV, лифт,
ЦГ, 32.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255276)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, ЦГ,
28.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(255276)
НОВА МИСА,трособан, 88 м2, I, ET,
35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(255276)
ТЕСЛА, новоградња,
четворособан, 100 м2,
II, ЦГ, 67.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255276)
ТЕСЛА, једнособан,
37 м2, II, ЕТ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255276)
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ТЕСЛА, двособан, 42
м2, 24.000; једнособан, 36 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255282)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА, 25.000;
двособан, 53 м2,
32.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(255282)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500;
једноипособан, поткровље 43 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255282)
СОДАРА, трособан,
83 м2, 42.000; једнособан, 46 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255282)
ГАРСОЊЕРА, Синђелићева, 18 м2, ЦГ, I,
12.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(255282)
МИСА, двоипособан,
63 м2, 32.000; двособан 49 м2, 24.500; једноипособан, 40 м2,
23.000, гарсоњера, 23
м2, 15.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255282)
ЦЕНТАР, троиопсобан, 84 м2, 53.000;
једноипособан, 39 м2,
24.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(254965)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000; двособан, 47 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254965)

МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 34 м2,
20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(254965)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, II спрат,
17.000, ТА, усељив.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(255283)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
ЦГ, Котеж 1, нови
део, 20.000 евра.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255283)
ТРОСОБАН, Тесла,
ТА, повољно, 25.000
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255283)
ДВОСОБАН, Котеж,
30.000, тераса. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255283)
СТРОГИ центар, двоипособан, ЦГ, IV, 64
м2. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255283)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 131, 152, 104
и 45 м2. 060/312-9000. (255300)
СОДАРА, одлична
зграда, двособан, 47
м2, III, 32.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (255298)

КОТЕЖ 2, Моше Пијаде, мањи двоипособан, 60 м2, V, добар,
38.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(255295)
ТЕСЛА, двособан, 54
м2, II, ТА, изворно,
28.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(255295)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, II, ЦГ, изворно, 37.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (255295)
ПРВОМАЈСКА, једнособан, 48 м2, ВПР, ТА,
17.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(255295)
КОТЕЖ 2, перфектан
двособан, 57 м2, VI,
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(255295)
ТЕСЛА, новији двособан, 56 м2, ЦГ, V, две
терасе, IV, 34.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (255295)
ТЕСЛА, двособан, 38
м2, паркети, тераса,
IV, 21.0000. (49), „Мустанг”, 062/129-9467.(255295)
ТЕСЛА, гарсоњера, I,
25 м2, ЦГ, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(255295)
МИСА, квалитетне
укњижене гарсоњере
од 13.200 – 17.600.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (255295)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI, 66 м2, ЦГ, усељив, 29.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.500.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (255311)

КОТЕЖ 1, Новосадска, гарсоњера, реновирана, I, 27 м2, ЦГ,
20.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)
СОДАРА, двособан,
IX, ЦГ, 29.500; двоипособан, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (255311)
НОВА МИСА, двособан, укњижен, IV, 58
м2, ТА, 22.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)
ТЕСЛА, трособан, IV
лифт, 70 м2, ПВЦ, договор. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)
КОТЕЖ 2, двоипособан, одличан, 70 м2,
III, ЦГ, 45.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(255309)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, реновиран, усељив, 33.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(255309)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (255309)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII, ЦГ, 22.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(255309)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, усељива,
14.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (2559)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(255309)

16

Среда, 14. фебруар 2018.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV,
ТА, сређен, 24.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(255309)
ПРОДАЈЕМ једноиособан стан у центру
Панчева.
060/505-54-25.
(255333)
ЈЕДНОСОБАН нов, 30
м2, 18.000, договор.
Приземље, нова Миса,
власник. 063/304222. (255336)
ДВОСОБАН нов, 55
м2, 33.000, договор,
нова Миса. Власник.
063/304-222. (255336)
ПРОДАЈЕМ стан, 46
м2, Содара, ЦГ, одмах
усељив. 065/882-2404. (255341)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, двособан, Вељка Влаховића, продајем, нижа спратност.
„Весна 2”, 066/93700-13. (255346)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника,
Тесла, Котеж 1, 2,
центар. 063/873-0360. (253297)
КОД АВИВА, Тесла,
центар купујем једнособан, гарсоњеру, без
посредника. 062/361676. (254163)

АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине,
станови, куће, брза
реализација. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(255214)
КУПУЈЕМ једнособандвособан стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027.
(255264)

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255282)
КУПУЈЕМО једноипособан, двособан стан,
центар, Содара, за
кеш. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(255298)

КУПУЈЕМО гарсоњеру, једнособан и двособан стан, ЦГ, ТА,
брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255311)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
лепу – намештену, засебан улаз, нова Миса. 013/373-027,
062/16148-74. (25508)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, слободан од 1.
марта. Содара, V
спрат. 065/445-09-32.
(254921)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ЦГ, кабловска.
060/721-21-04
(255095)
ИЗДАЈЕМ стан од 50
м2, намештен, на Котежу 1, цена 70 евра.
Тел 602-106 (255104)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на Стрелишту са централним
грејањем. Тел.
064/898-50-00 (5107)

ЈЕДНОСОБАН, намештен, Котеж 2, ЦГ, топла вода, брачни парови, на дуже, цена
100 евра + депозит
100 евра.
062/401-261
(255110)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, 36 м2, интернет, кабловска,
грејање. 063/309-344,
062/295-968
(255184)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ ОД 14. ДО 28. ФЕБРУАРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН намештен стан на Содари,
ЦГ. 060/251-02-44
(255200)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, кућа,
Стрелиште.
Тел. 311-071,
064/587-25-35
(255203)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом,
у центру Старчева.
063/502-211
(255205)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, једнособан. 061/667-29-58,
013/370-534 (255211)
ИЗДАЈЕМ празан, двособан стан у кући у
центру, посебан улаз.
064/296-24-47
(255250)
ИЗДАЈЕМ двособан,
Стрелиште, ненамештен, ЦГ, 100 м2.
(338) „Јанковић”.
064/167-55-72
НАМЕШТЕНИ: једнособан + једноипособан, новоградња, ТА,
двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(255265)

ИЗДАЈЕМ лепо опремљен једнособан стан
на Стрелишту, између
школе и „Максија”.
060/665-08-89
(255292)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом купатила.
063/827-26-20
(255281)
ИЗДАЈЕМ, на Тесли,
два двоипособна стана, намештена, двоспратна кућа, одвојени улази, 130 и 120
евра. 069/777-842
(255310)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште. Тел.
060/087-56-52
(255320)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан и гарсоњеру,
ТА грејање, намештено, центар. 061/13179-04 (255334)
ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан на Тесли, IV спрат, ТА, 130
евра. 064/226-83-78
(255330)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локале у
центру: 16 и 21 м2.
060/312-90-00.
(255300)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ локал,
укњижен, за све делатности, топлу витрину, дуплу фритезу, тостер за топле сендвиче, касу. 063/741-6400. (254380)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, погодан за
ауто-механичара, ауто-електричара, аутоперионицу. 064/22681-91. (254825)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце,
близина школа. Прометно. 060/351-03-56.
(255259)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(255239)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
разрађен локал у Ж.
Зрењанина 32. 345534, 064/246-05-71.
(255283)
ПРОДАЈЕМ пословни
објекат у центру, 460
м2 и 1.650 м2.
060/312.-90-00. (250)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру, 160
м2, 200 м2. 060/31290-00. (255300)
ИЗДАЈЕМ локал и магацин у центру, пешачка зона. 064/26772-17. (255344)

marketing@pancevac-online.rs

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребан радник
помоћник фарбара за припрему возила.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице. 352-105. (255339)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник за
чишћење паркинг гараже -1 сат дневно.
069/861-88-16. (СМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo
Koncept тражи металостругара и металоглодача са искуством.
Позвати на 069/33454-42. (СМС)

ПОТРЕБНИ монтери
скеле (са искуством),
грађевинској фирми
„Skele Logistik”, Панчево, Баваништански
пут 439. Контакт телефон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на шалтеру и роштиљу. Ћевабџиница „Хало Лесковац”, тел. 065/89639-78. (254470)
ПОТРЕБНЕ пословође,
шефови смене - ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел. 062/89639-74. (254470)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи – ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел. 063/897-5504. (254470)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи лично
после 16 сати.
(254954)

ЗТР потребне озбиљне
жене за рад на индустријским машинама.
Тел. 069/235-71-00.
(255066)
ПРОДАЈЕМ/УСТУПАМ
продавницу здраве
хране у центру, хитно
и повољно. 064/33849-78. (255316)
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством за рад на
индустријским шиваћим машинама.
069/238-07-65
(255145)
ПОТРЕБАН кувар –
пица мајстор, конобар
и возач-достављач.
Пријаве путем формулара на сајту
www.konoba32.rs
ПОТРЕБАН радник за
рад на ибердеку и ендлерици. 060/131-8170 (255154)
ПОТРЕБНЕ конобарице за кафић. 060/36222-21 (255109)
ФИРМИ „Превозник”,
у Београду, потребни
возачи за превоз хлеба и пецива. Превоз
обезбеђен. 060/86407-71 (4751)
ПОТРЕБНИ радници
за ауто-перионицу! Јавити се на број
064/496-82-00
(255134)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу, слободни дани.
069/108-06-54
(255217)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици.
063/135-28-32
(255217)
ПОТРЕБНА радница
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву.
351-601
(255261)
ПОТРЕБАН бравар за
производњу сигурносних врата. CV послати на мејл: office
@kljuceviivrata.rs или
позвати на телефон
060/631-10-20
(255245)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
064/403-51-32
(255313)
ПЕРИОНИЦИ потребан возач Б категорије, старости од 35 до
55 година. Пријаве
слати ма мејл:
miniflekaborca@
gmai.com после 19.
02. 2018. 062/489-983
(255342)

На основу чл. 119 ст. 1 тачка 6 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр
88/2017), те на основу члана 123 ст. 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр 88/2017), те на основу члана 123 ст. 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр 88/2017), те на основу члана 123 ст. 6 Закона о основама
система образовања и васпитања, те на основу члана 123
Закона о основама система образовања и васпитања, те на
основу члана 122 Закона о основама система образовања и
васпитања, привремени Школски одбор Пољопривредне
школе „Јосиф Панчић” Панчево, на XXXX седници одржаној
дана 05. 02. 2018. године, је донео одлуку и овим путем

ОГЛАШАВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17) за
наставника средње стручне школе у подручју рада:
пољопривреда, производња и прерада хране; за педагога и
психолога и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 108/15), односно да има:
1) одговарајуће високо образовање: стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући премет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, са претходно завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2)
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе,
3) најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
4) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
5) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
6) држављанство Републике Србије;
7) знање српског језика на коме се и остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави оригинал или фотокопију/препис оверен од стране јавног
бележника, не старији од 6 месеци, документације којом доказује испуњеност услова. Обавезно се доставља: диплома о
стеченом образовању, лиценца (дозвола) за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад директора
(ако кандидат не поднесе доказ о положеном испиту за директора пријава на конкурс ће се сматрати потпуном, а кандидат изабран за директора који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност), потврда о радном искуству од најмање
осам година на пословима образовања и васпитања, лекарско
уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (може се приложити лекарско уверење из персоналног досијеа, а кандидат изабран
за директора ће накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење), уверење/доказ о знању српског језика, као језика на коме се у школи остварује образовно-васпитни рад (ако се из дипломе о стеченом образовању може
утврдити да је образовање стечено на српском језику, не треба подносити посебан доказ о знању језика), уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (кандидат је дужан да
достави: 1) уверење МУП-а, 2) уверење надлежног суда опште надлежности и 3) уверење надлежног Привредног суда),
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, штампани подаци/фотокопија личне карте (не треба оверавати), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника доставља се ако га кандидат има), резултат стручнопедагошког надзора школе/установе и оцену спољашњег
вредновања (обавезно доставља кандидат који је претходно
обављао дужност директора школе/установе), ( оквирни план
рада за време мандата; доказе о поседовању организационих
способности (факултативно).
Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса
кандидати достављају лично или путем поште на адресу:
Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” Панчево,
Новосељански пут бр. 31, са назнаком „Конкурс за
директора” или лично на деловодник школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Директора
школе именује министар на период од четири године, уз
претходно прибављену сагласност надлежног органа АП
Војводине.

Среда, 14. фебруар 2018.
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице
без радног искуства
на паковању робе.
Адреса: „Месопромет” д. о. о. Македонска 179, Панчево.
Контакт, 062/365-414.
(255329)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

НЕГОВАТЕЉИЦА, мењам пелене, дискове
старијим особама.
060/421-05-91. (СМС)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(254224)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(254501)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (254422)
ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена, 069/334-76-21.
(254419)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(254677)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање свих
врста кровова, стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49.
(254903)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим ,
поправљам, уграђујем. 063/882-25-09.
(254760)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(254502)
ТРАЖИМ посао тапетара: пресвлачење
столица, врата са
звучном изолацијом,
ауто-седишта, замена
сунђера, мебл и кожа
по жељи. Поправка и
преправка кожне галантерије, јакни и
панталона. Долазим.
061/299-54-66.
(255080)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
(255215)

МАТЕМАТИКА часови (основци, средњошколци, пријемни).
Искусна дипломирана
професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(255082)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(255178)
СПРЕМАМ куће и станове, ако вам треба
позовите. 064/278-7120. (255187)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка бојлера, ТА
пећи, шпорета. Инсталације и осветљење.
Марко.
069/174-14-78.
(255185)
СЕЛИДБЕ, превоз робе пик-апом, комбијем, камионом, са
утоваром и истоваром
или без. Дејан,
061/626-14-50.
(255207)
СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар, селидбе, копање, чишћење, рушење, кошење траве, обарање
стабала и сви слични
послови. Дејан,
061/626-14-50.
(255207)
МАТЕМАТИКА, часови, основна, средња
школа. 064/157-20-03.
(255199)
ПРЕВОЗ робе, ствари,
селидбе комбијем. Јоца, 061/616-27-87.
(255199)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(255199)
РАЗНЕ физичке послове радимо: селидбе, рушење објеката,
шут и остало.
065/600-05-30.
(255204)
ОЗБИЉНА жена, неговала бих старију
особу. 065/610-54-46.
(255194)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(255192)
БРИГА о старим лицима и одржавање домаћинства. 064/46831-30. (255215)
ДУБИНСКО прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(255225)
ЧАСОВЕ енглеског, за
основце и средњошколце, дипломирани
менаџер.
065/335-53-48.
(255247)
КОМПЈУТЕРИ, сервис,
поправка, чишћење,
уградња нових компоненти. Брзо, повољно.
060/351-03-54.
(255259)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа,
санитарије. 062/382394. (255252)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(255275)
МЕДИЦИНСКА сестра
нуди комплетну негу и
бригу старим, немоћним и болесним лицима. Купање, мењање
пелена, обраде декубитиса, превијање рана, замена катетера,
давање инјекција, масажа и вежбе.
065/359-20-09.
(255286)
РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл.
инж. воћарства. Тел.
065/337-04-09.
(255308)
ПОМОЋ у кући: чишћење, одржавање
станова, помоћ старијим особама (спремање, набавка намирница). 065/332-19-55.
(255315)
РОЛЕТНА и столарија, АЛУ и ПВЦ: комарници, тенде, хармоврата, туш-кабине, венецијанери. Поправка, уградња. 063/88685-95.
УСЛУГЕ

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

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут.
063/246-368.
(255287)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(254088)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(254743)

ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација,
керамика, вода, материјал. 060/131-81-70.
(255154)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26. (255)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26. (255)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67, Владимир.

СЕРВИС телевизора,
рисивера, антена, ауто-радија, ауто-кључева, ЦО 2 апарата,
разних електро-уређаја. 064/179-26-60.

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (254532)(255246)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(255246)
ЛАЛЕ, превозим кипером повољно: грађевински материјал, туцаник за насипање путева, одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(255263)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (254770)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (255246)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(254532)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(255246)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com(255246)
ЗИДАМО од темеља
до крова, радимо све
грађевинске радове.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(255229)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(255233)
РАДИОНИЦА за израду и монтажу металних конструкција –
хала, биндера, капија,
ограда, кованија, грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(255318)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за
управљача чамца на
име Мирослав Петровски. (255022)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Миленко Ћосић.
(255143)
ОЗБИЉНА жена врши
услуге пеглања, спремање станова, канцеларија. 063/430-409.
(255309)
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ, 65,
познанство озбиљне
шланг даме, до 55,
дружење. 065/335-5348. (255247)
ОЗБИЉАН брачни
пар би чувао старију
особу, доживотно, договор. 345-874.
(255377)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97.
(255174)
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ГРАД ПАНЧЕВО
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне поноћи („Службени
гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-0000024/2018-01 од 26. 01. 2018. године Градоначелник града Панчева расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину, средства у износу од 38.095.238,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и
развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што
ће омогућити:
– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике,
културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за
живот грађана;
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 7.000.000,00 динара
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС” бр. 13/10,100/11,
91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте производње медијских садржаја за телевизију не прелази 50% вредности пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
• степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
• неопходни ресурси за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;
2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;
IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац”, односно најкасније до 06. 03. 2018. године
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави Градоначелнику града Панчева.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2018.године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2019. године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта града Панчева (може се преузети овде): ): Образац 1 и 2 (пријава и буџет).
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године
9. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 121,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 и 33/17).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац”.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за
пријаву обjављују се и могу се преузети на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева www.pancevo.rs , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа града Панчева,
Трг Краља Патра I, број 2 - 4,
26000 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или на телефоне: 013/308-795 и 013/308-906.
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Последњи поздрав нашем драгом

8. фебруара изненада нас је напустио наш
вољени

ВОЈИСЛАВУ ТОМИЋУ
ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ
1938–2018.
Последњи поздрав од сина СЛОБОДАНА
и ћерке ЛАДИСЛАВЕ с породицама.

1946–2018.
Бол и туга за тобом не могу се измерити речима, већ великом празнином која је остала у нама после твог тихог и неприметног одласка. Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.
Неутешни: стрина ЈОВАНКА, браћа АЦА и ПЕРА, ЉИЉА, ЦЕЦА,
ГОРАН и ИВАН с породицама
(72/255193)

12. фебруара 2018. године преминула је
наша драга

Сахрана је одржана 13. фебруара 2018, у
Микановцима, Хрватска

ВОЈИСЛАВ ТОМИЋ
историчар
1946–2018.
Испраћај за кремацију ће се обавити у четвртак, 15. фебруара 2018. у 15 сати, на
Новом гробљу у Београду. Опело почиње
у 14.30. Заувек у нашим срцима и мислима на свим нашим животним путовањима.
Супруга ЈЕЛИСАВЕТА, син УРОШ
и ћерка ЈАСМИНА

(27/255128)

(41/255146)

ЈОВАН
ЂОРЂЕВИЋ

Последњи поздрав вољеном

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав чика
Јови од породице МАРИН
(28/255129)

ЖИВКА БОРНА
1929–2018.

Последњи поздрав драгој баба

Сахрана ће се обавити 14. фебруара 2018,
на Старом православном гробљу у Панчеву.

НИКОЛИ КАРИШИКУ
1929–2018.

Ожалошћени: син МИЛАН,
снаја БИСЕРКА, зет ПЕТАР,
сестра СТАНКА, унуци МИЛОШ,
ГОЈКО и ЧЕДОМИР с породицом

ЖИВКИ
Породица ЛОНЧАР

ВИОЛЕТИ
ЈАНКУЛОВСКИ

(80/255218)

(121/255301)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син ЗОРАН и ћерка
ЗОРИЦА с породицама

7. фебруара напустила нас је, док је 9. фебруара сахрањена на Старом православном гробљу, наша вољена

Колектив ЈКП „Зеленило”
Панчево
(58/ф)

(116/255293)

На пола животног пута застала је и заувек заспала наша

Последњи поздрав

ОЛГА ИЛИЈИН
Мама, хвала Ти за све што си нам пружила.

Твоји МАКСИМОВИЋИ

Унуци ИВАНА и СТЕВАН с породицама

(59/255169)

(131/255331)

Последњи поздрав драгој мами, баки и свекрви

СТОЈАНКИ ВЛАЈИЋ

Син ПЕТАР, снаха СЛАВИЦА и унучад КОСТА,
ЈЕЛЕНА и АНЂЕЛКА

САЊА БАБИН

Тихо нас је, заувек, напустила моја сестра, тетка и
бака

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав комшији

(129/2553239

Нашој куми

БИЉАНИ

ВЕРИ ЋУРЧИЋ
1942–2018.

ОЛГА ИЛИЈИН

Остаћеш заувек у нашим срцима...
Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја МИРЈАНА,
унуци СЛОБОДАН и МИЛАН и унуке САЊА
и МИЛИЦА
(43/255150)

Драгом

ОЛГИ ИЛИЈИН

рођ. Војнов

ВОЈИСЛАВУ

(29/255130)

ТОМИЋУ

Сестра БУБА с децом

ДОБРИЦА и СИНИША
ЂУРКОВИЋ

Увек ћемо те се радо сећати.
Комшије из улаза
у Стојана Новаковић 1

(132/255332)

(60/255109)

(106/252280)

Чуваћемо успомену на њу.

Хвала ти на кумству и дружењу.
Твоји: ГАГА, МИРА, МИЛОШ и ЦЕЦА с породицама

Поштованом

Последњи поздрав чика

С великом тугом опраштамо се од драгог кума

ВОЈИ

ВОЈКАНУ

ВОЈИСЛАВА ТОМИЋА

Хвала за сва незаборавна дружења и светогорска ходочашћа.
МИРОСЛАВ, ДРАШКО и ДУШАН

Хвала му за све незаборавне тренутке, љубав и поштовање.
Кумови НИКОЛА и ДАНИЦА ВУЛИН с породицом

Последњи поздрав прији
од МИРКА и РАДЕ

Хва ла за не за бо рав но
дружење, за сваки савет,
хвала за све.
КОФАРА, НЕГА,
ЖАРКО, МАЛА НЕГА
и АНДРИЈА

(87/255235)

(23/255122)

(44/255151)

(42/255147)

ВЕРА ЋУРЧИЋ

ВОЈИ

од породице
НЕДЕЉКОВИЋ
(26/255127)
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НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ
1969–2018.

НЕБОЈША
НЕБОЈШИ

Знао си како се постаје шампион, нама оставио да учимо. Небеска
удица те је одвела на позорницу где клопка не постоји.
Ни реч, ни стих, ни звук, нама преоста само мук!
Нека те анђели чувају!
Твоји школски, генерација ’69.

Воли те твоје IV/2 Гимназија
„Урош Предић”

од ОБРЕНА, МИЛЕНЕ и ИВАНА
КНЕЖЕВИЋА

(10/255092)

(9/255090)

(93/255241)

Последњи поздрав брату

ДУШАН ЖИВКОВИЋ

ДУШАНУ

Не знамо више шта би ти још могли рећи што ти нисмо рекли или
и ти сам то не знаш.
Једино још имамо једну малу молбу, а то је да када дође наш час,
да нас ти сачекаш тамо.

Последњи поздрав брату

Опраштамо се од некадашњег ученика

ДУШАНУ

НЕБОЈШЕ
ГЛОГОВЦА

од сестре ЈЕЛЕНЕ
ПАВЛОВИЋ
с породицом

од брата МЛАДЕНА

(114/25

(113/255291)

и стрине ЈОВАНЕ

Последњи поздрав нашем драгом Дулету од: КАЗЕТА, МАЧКА,
ТЕШЕ, ЋИРЕ, ГОРАНА, МРКИЈА, РУМЕТА, МИЛЕТА и БУЋКА
с породицама

Његов дух, таленат, снага и људскост остаће узор
и подстрек свим ђацима
и наставницима.

Почивај у миру.

Последњи поздрав другу и пријатељу

(35/4751)

(57/ф)

ДУШАН
ЖИВКОВИЋ

ДУШАН
ЖИВКОВИЋУ

14. VI 1971 – 8. II 2018.

14. VI 1971 – 8. II 2018.

Последњи поздрав зету
Душану од шурака
МАРКА с породицом

Последњи поздрав зету
Душану од ЈАСНЕ
с породицом

(48/255158)

(49/255158)

Тужна срца обавештавамо да је 6. фебруара 2018,
преминуо наш драги

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
013/301-150

(115/255291)

СВЕТОЗАР
ВАСИЋ
1937–2018.
Ожалошћени: супруга
АЛЕКСАНДРА, син
СЛОБОДАН и унука
АНДРИЈАНА

телефон:

Oд стрица МОМЧИЛА
и стрине ВИНКЕ

НЕБОЈША
ГЛОГОВАЦ
Последњи поздрав Небојши, а породици, родитељима и сестри најискреније саучешће.
СТАНИМИР, КАЈА и
ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

ДУШАН ЖИВКОВИЋ

ДУШАНУ

Твоји ортаци: ЂЕНКА,
ЂОЛЕ и СИКИ

Основна школа „Јован
Јовановић Змај”

Последњи поздрав

(50/255161)

ЛОБАЊА

3

(122/255302)

14. VI 1971 – 8. II 2018.
Заувек у нашим срцима.
Последњи поздрав вољеном сину Душану
од оца МЛАДЕНА и мајке ЈАЊЕ

Привилегија је била дружити се с с тобом. Пожурио си даље. И више. Као
и увек први.

(73/255198)

Последњи поздрав

(1/255067)

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав брату

ДУЛЕТУ
Породица РАДИВОЈЕВ

ВОЈИСЛАВУ
ЋУПИЋУ

ДУЛЕТУ

(79/255213)

ЖИВКОВИЋУ
ЛОКИЈУ

ДУШАНУ
ЖИВКОВИЋУ

од комшије НИКОЛЕ
ЋИРИЋА с породицом

ГАЈА, ЗЛАЈА, НЕДЕЉА, МИЋА и РАЛЕ
(137/255348)

(21/255114)

од комшија ГОРАНА,
МИЛОРАДА, ПЕШЕ,
ДРАГАНА, ЗОРАНА,
БРАНКА и ВЛАДЕ
(12/255094)

Вољеном

ДУШАН ЖИВКОВИЋ
Заувек у срцима својих сестара: СЛАВИЦЕ, РАДЕ
и МАРЕ с породицама
(85/255231)

од брата ВЕЉКА
с породицом
(112/255291)

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

ДУШАН ЖИВКОВИЋ

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ

14. VI 1971 – 8. II 2018.
Заувек у нашим мислима.
Последњи поздрав вољеном брату и ујаку Дулету од
ДУШИЦЕ, МАРКА и ЈОВАНЕ

14. VI 1971 – 8. II 2018.
Заувек ћемо те носити у срцима.
Супруга ЛИДИЈА и синови ЛУКА и МАРКО

(51/255161)

(47/255158)

Среда, 14. фебруар 2018.
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Последњи поздрав драгој

10. фебруара 2018, после кратке и тешке болести преминула је наша драга

БИЉИ

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ
1956–2018.
С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима
и увек ћемо те чувати од заборава.
Вечно ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР, ћерка ЈЕЛЕНА,
син ВЛАДИМИР, отац СЛОБОДАН, мајка МИЛЕВА, зет
БОЈАН и унук НИКОЛА

Последњи поздрав прији

од комшија из Тимочке: ЈОВАНОВИЋ,
НИКОЛИЋ, ПЕРЧИЋ, МАРКОВИЋ,
ЛАЛИЋ, МИЈИЋ, НИКОЛИЋ, БАТАЛО,
ДАНКУЦ, ОБУЋИНА, БУКАЗИЋ,
МИЛОШЕВ и АЏИБАБА

БИЉАНИ

(101/255260)

С великим болом опростили смо се од наше драге

од МИЛКЕ, ДРАГЕ, МИЛАНА
и његове породице

(37/255140)

(36/255139)

Винула се у царство небеско наша кума

БИЉАНЕ КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав баба Биби

Било је дивно имате Те за снају. Хвала ти.
Заова ИЛИНКА, зет ЂУРА, НЕША, САНЕЛА и НИКОЛИНА
(103/255272)

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

БИЉАНИ КОВАЧЕВИЋ
1956–2018.

Последњи поздрав кума Биљи од породица: БОЖИЋ,
РАДОСАВАЦ и КУЗМАНОВИЋ
(74/255201)

Драга кумо, зар тако брзо и изненада да нас
оставиш у вечитом болу, нас који смо те неизмерно поштовали и волели.
Хвала ти на свему, мила наша вило, наша чика
Биљо.
Носе те у срцу твоји кумови: СТЕВА, ЉИЉА,
НИНА и САНДРА
(14/255099)

Нема тог текста који може да опише нашу тугу и бол.
По сле пе де сет го ди на
дружења, напустила нас
је наша другарица

Вечно ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА, зет БОЈАН
и твој унук НИКОЛА

Последњи поздрав Јелениној мами

(39/255140)

ЗДРАВКО КЕРКЕЗ
1963–2018.

СТОЈАНКА
ВЛАЈИЋ

Последњи поздрав од зета АЦЕ, унуке МИЛИЦЕ
и ћерке ЈЕЛЕНЕ

ЗДРАВКО КЕРКЕЗ
1963–2018.

(33/255133)

Твоје место за нашим
столом, остало је празно, али у нашем сећању
живећеш заувек.
Твоје другарице: СЕКА,
БРАНКА и ЈЕЛЕНА

тетка БИЉИ

Породица ОБРАДОВИЋ
(133/255340)

(19/255111)

После дуге и тешке болести, 5. фебруара 2018, преминуо је наш

Последњи поздрав нашој драгој снаји и ујни

Најдражи наш Тајо,
Утехе нема, заборав не постоји, за оне које те искрено воле...
А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисиви бол. Док год живимо ти ћеш живети са нама.
Последњи поздрав и вечни спокој.
Ожалошћене ћерке МИРЈАНА и ЈЕЛЕНА
(32/255153)

БИЉАНИ
Време ће проћи, али бол и туга неће никада

Последњи поздрав драгој
комшиници

КОВАЧЕВИЋ

ЗДРАВКО КЕРКЕЗ
1963–2018.

од КАЈЕ, ЛАЛЕТА
и НЕНЕ с породицама
(38/255140)

Сахрана је обављена 6. фебруара 2018. на гробљу у Банатском Брестовцу. Док живимо чуваћемо у срцима успомену на великог борца.

ЗДРАВКО КЕРКЕЗ
1963–2018.
Неутешна мајка МИЛКА
(31/255133)

БИЉАНИ
КОВАЧЕВИЋ
Породица НИКОЛИЋ
(104/255272)

ПАНЧЕВАЦ
Твојa супруга РАДА, ћерке МИРЈАНА и ЈЕЛЕНА и мајка МИЛКА
(30/255133)

телефон:
013/301-150
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Тужна срца обавештавамо да је 10. фебруара 2018, у 87. години
преминула наша драга

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 13.
фебруара 2018. године преминула наша драга

Последњи поздрав снаји

ЉИЉИ
ЈОВАНОВ

ЉИЉАНА ЈОВАНОВ
1947–2018.

ИВАНКА СТЕЈИЋ
1931–2018.

Сахрана ће бити обављена 14. фебруара 2018, у 14 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.
С великом љубављу, поштовањем и захвалношћу, биће у мислима
њених најмилијих.

Ожалошћени: кћерка СТОЈАНКА, снаја ЈОВАНКА, унуци ТИЈАНА,
ЈЕЛЕНА, ЖЕЉКО, ЈЕЛЕНА, ИВАНА и праунуци

Супруг ЈОВИЦА, син АЛЕКСАНДАР, снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ
и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН

(78/255212)

9. фебруара отишла је
пут без повратка наша
драга

Последњи поздрав супрузи, мајци и баби

од девера МИТЕ
с породицом
(105/255279)

Последњи поздрав сестри

(117/255296)

Последњи поздрав драгој
сестри

Последњи поздрав драгој
тетки

Последњи поздрав драгој

ЉИЉАНИ
ЈОВАНОВ
рођ. Лацков

ВОЈИНИ САВИЋ
1937–2018.

ВЕРИ ЋУРЧИЋ
ДУШАНКА
ЗОРИЋ

Живећеш заувек у нашим срцима.
Од супруга ИЛИЈЕ, синова ЗОРАНА
и ГОРАНА и ћерке ЗОРЕ с породицама

Велики друг и искрени
пријатељ. Хвала јој за
све.
Нека јој је вечна слава.
Породица РУЊАЈИЋ

(107/255284)

11. фебруара 2018. године преминула је наша драга

(91/255238)

Последњи поздрав драгој
тетки

МАРИЈА ВЛАЈНИЋ
Сахрана ће бити обављена у уторак, 13. фебруара 2018,
у 15 сати, на Новом гробљу.
Породица ФИЛИПОВИЋ
(55/255167)

ДУШАНКИ
ЗОРИЋ

ДУШАНКИ
ЗОРИЋ

од сестре СТОЈАНКЕ
и ЉИЉАНЕ

од сестрића НЕНАДА
и снаје БРАНКЕ

(118/255298)

(119/255298)

(126/255321)

Полугодишњи помен нашој драгој мами, баби и
ташти

ДУШАНКИ
ЗОРИЋ

од сестрића ПРЕДРАГА и
снаје БИСЕРКЕ
(108/255285)

СЕЋАЊЕ

БРАНКИ СТОЈАКОВ
учитељица
1931–2017–2018.
Празнина је ненадокнадива, а туга и љубав вечни.
Њени најмилији: ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА,
унуци МАРКО, МАТЕЈА и ТЕОДОРА и зет САША
(125/255306)

МАРИЈА
ВЛАЈНИЋ

ЛАЗАР ПЛАВШИЋ

14. фебруара је четрдесет
тужних дана како си нас
напустио и отишао, можда, на неко боље место

17. II 2012 – 17. II 2018.
Успомену на тебе чувају они који су те волели.
Почивај у миру.
Супруга ВЕРА

1932 – 11. II 2018.

(136/255337)

1942–2018.
Нека те анђели чувају.
Почивај у миру.
ТОМА, МИЛКА
и ГОРАН с породицом,
ВЕСНА и РАДЕ

14. X 1949 – 9. II 2018.

од брата ДОБРЕ и снаје
НЕВЕНКЕ с породицом

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР
САНАДЕР
2006–2018.

ДАНИЦА
ЛАЦКОВ

Твојим одласком остала
је туга и велика празнина.
Твој једини брат
МИРОСЛАВ
с породицом

21. II 1972 – 21. II 2018.
Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.
Ћерка ЗАГА, зет ТОМА
и сестра МЕЛА

(120/255297)

(134/2545342)

У суботу 17. фебруара,
навршава се пола године
откако ниси с нама

У суботу, 17. фебруара,
навршава се пола године
откако није с нама тата и
деда

(135/2553459

судија у пензији

БУДИМИР
СТАНИШИЋ

Комшије
(77/255210)

Не заборављамо те

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ
Најдражи наш, сваки дан

СОФИЈА
АНЂИЋ ЈЕЛА
1914–1987.

Верујем да си само оти-

је све теже и теже. И да-

шао на неко лепше, мир-

ље не верујемо. Сваке

није место, где нема бо-

секунде си са нама и за-

16. II 2003 – 16. II 2018.

СТЕВО АРБИЊА

Нема мисли без тебе, нити века без сећања.

1943–2018.

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

Твоја породица

Супруга ВОЈКА и ћерка
МИЛИЦА с породицом

Заувек ћеш остати у нашим мислима.
Брат ДОБРЕ и снаја
БЛАГИЦА с породицом

(124/255305)

(100/255258)

(110/255289)

18. фебруара је четрдесет дана туге. С љубављу те чувамо у мислима

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ДРАГЕ и унук
ДАНИЈЕЛ
(109/255288)

ЖЕНАР

увек ћеш бити.

ла и патње.
У мом си срцу, мислима...
Заувек...

Син БОРИС, снаја
ГОЦА, унуци БОЈАН,
МИЛОШ и МАЈА

СИМА

МИЛИЦА ПАНДУРОВ

Породице АНЂИЋ из
Панчева и Иванова

Супруга ДАНИЦА

и праунук АЛЕКСА

Твоји: син СПАСОЈЕ, унук МОМИР и снаје ЗОРИЦА
и КАТАРИНА

(130/255329)

(128/255322)

(127/255322)

(123/255303)

1988–2018.

МАРИЈА
1999–2018.
Њихови најмилији
(95/255249)

Среда, 14. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 17. фебруара 2018. године даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној
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17. фебруара 2018, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву дајемо
четрдесетодневни помен нашој драгој и вољеној

ФЛОАРЕИ ПЕРИН
Бол и туга не престају. Остаћеш увек у нашим срцима.
Супруг ДОРИЕЛ, синови ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН,
снаје АНИШОАРА и ГОРДАНА, унука ЕЛЕНА и унук ЛУКА

ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ
1968–2017.

(99/255257)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Била си најбоља мајка на свету.
Била си најбоља супруга на свету.
Била си велики борац, лавица.
Научила си нас да волимо, праштамо, дајемо, чинимо.
Чинила си све за нас, испунила сваку жељу. Осим једне.
Заувек ћеш бити наш покретач, снага, храброст, љубав.

ЋУКОВИЋ

Воле те: твој БОРИВОЈ, МИЦА и ЈЕКА
(86/255231)

РАДОВАН

ЗОРАН

1998–2018.

5. XII 2014 – 20. II 2018.

Моји најмилији, дани пролазе, а бол и туга све
већа.
Несрећна супруга и мајка ВОИСЛАВА
(81/253220)

Про шла је го ди на од
смрти наше ћерке

ЗОРИЦЕ
НАУМОВСКИ
Утехе нема, остају сузе,
бол, патња и сећање на
тебе.
Воле те мама БОГДАНА
и тата БОЖИДАР

Тужна је била ова година

ТЕТО

Прошло је годину дана
откако нас је напустила
наша драга

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

Једина моја сестра

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

с породицом

Време пролази, а туга
остаје. Недостајеш нам.
Сестричина ЉИЉА
и зет ВЛАДА

Време пролази, година
ће... Нашу љубав смрт не
прекида, а тугу и бол време не лечи.
Воли те твоја сестра
СЛАВИЦА и зет БОЈАН

(89/255237)

(76/255208)

(88/255737)

Недостајеш, волимо те!
Сестричина БИЉА

(90/255237)

БОЛНО СЕЋАЊЕ
22. фебруара 2018. навршавају се три године од
трагичне смрти мог јединог сина

ВЕРА САВИН
Недостајеш...
Твоји најмилији:
ЕВИЦА, ЈОВАН
и СТАНКО
(71/255194)

У четвртак, 22. фебруара
2018, на католичком гробљу у Старчеву даваћемо
четрдесетодневни помен
нашем вољеном супругу, оцу и деди

ВЕЛИМИРА БАЈАГИЋА
Сине мили, мило чедо моје, оста стара мајка да
тугује.
Нека те анђели чувају.
Воли те твоја мајка МИЛЕНА
(82/255226)

ПАЈИ
ОРЕШКОВИЋУ
С поштовањем
породица
ОРЕШКОВИЋ
(92/255239)

15. фебруара навршавају се две године откада
није с нама

19. фебруара навршава
се осам година

Навршава се четрдесет
дана

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ

ТИХОМИР
КАПОР

Време није ублажило нашу тугу. Све више нам
недостајеш.
С поштовањем и захвалношћу.
Твоји најмилији

Нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав
јача од заборава.
Супруга ЗОРА
с породицом

(8/254088)

1. IV 1955 – 16. II 2015.
дипл. фармацеут
Три године моја Лидо.
Не говоре истину људи када кажу да време блажи тугу и бледи сећања.
Твој ЗОЋА

МАРИЦА
АРАМБАШИЋ

МЛАДЕН

1933–2015.

ВУЈАКЛИЈА

СТЕВА и ПЕКА

Време пролази, а туга
траје.
БРАНКА

(96/255251)

(83/255227)

Заувек с нама.

(98/255255)

(84/255230)

14. фебруара 2018. године навршава се шест месеци откако
није с нама

МИРЈАНА

ЉУБИЦА НИКОЛИЋ БУБА
1939–2017.
С љубављу и поштовањем твој син СИНИША,
снаја и унуци
(94/255247)

21. фебруара 2018. навршава се девет година откад није с нама

ШЉИВОВАЧКИ

ВЛАДИМИР

Наша срца су прожета вечном љубављу према Вама.
Ваше куме: БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА
(5/255085)

ВУКОСАВА
ГРБИН

ЧЕДО МАРЈАНОВИЋ
1937–2009.
Твоји најмилији

18. II 2008 – 18. II 2018.
Братаница ДРАГИЦА
ПЈЕВАЦ с породицом

(18/255108)

(97/255254)

Чувамо те од заборава у срцима.
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Среда, 14. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

17. фебруара, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен на-

Година дана туге и бола, 19. фебруар најтужнији наш дан, дан туге наше, тада нас је
оставило наше чедо

У уторак, 20. фебруара
навршава се четрдесет
дана откако није међу
нама

шој вољеној

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић
24. VIII 1982 – 19. II 2017.

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

Помен ће се одржати на
Новом гробљу, у 11 сати.
С љубављу и поштовањем
супруга СТОЈНА
(52/255161)

Сваки нови дан доноси све већу тугу и бол.
Сине мој, како да живимо без тебе, твог
осмеха и лепоте, твоје љубави и доброте,
без твог доласка. Прерано си нас напустила, ниси своје снове остварила, свог малог
анђела ниси одхранила. Само Бог зна зашто
даје па узима добре душе, мило моје. Надамо се да си нашла свој мир међу анђелима,
да си мирна и спокојна, да твоја племенита
душа почива у рајском миру. Почивај у миру анђеле наш.

КРУНИ СПАСИЋ

АЦА
ПЕТРОВИЋ

Воле те твоји: мама ЈЕЛА, тата ЈОВО,
сестра МИРЈАНА, зет САША и сестрићи
МАРКО и АНЂЕЛА
(63/255179)

17. фебруара, у 11 сати,
на гро бљу у Стар че ву
обележићемо годишњи
помен

ОЛГИ ГАШИЋ
Њена породица
(53/255165)

Твоји најмилији
(69/255188)

17. фебруара 2018. даваћемо једногодишњи помен вољеној и непрежаљеној супрузи и мајци

У суботу, 17. фебруара,
даваћемо годишњицу

СЕЋАЊЕ

ВЕРИ
НИКОЛИЋ
МАЈИ

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
ДАНИЦА ТРАВИЦА

ЈОВАНЧЕ
ЈОЦИЋ

У суботу, 17. фебруара 2018. године, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо годишњи помен.
Много нам недостајеш.

1991–2018.
Заувек у нашим мислима.

Твоји најмилији
(16/ф)

Твоји најмилији

рођ. Богојевић
Нема јутра, нема дана да ниси са нама. Ни
све сузе света, ни све речи утехе не могу
да ублаже бол који осећамо. Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о
теби са поносом причамо и да те никад не
заборавимо љубави.
Супруг САША и син ЛАЗАР

КРУНИ

и

Прошла је тужна година откако није с нама наша драга снаја

24. II 2017.
17. II 2017.
Увек ћемо се сећати и чувати вас од заборава.
Воле вас ВАЊА, ЈАНА, ДИНА и комшиница ВИДА
с породицом

5. II 1960 – 17. VIII 2017.
Пола године откада ниси с нама. Заувек у нашим срцима.
Твој син ЖЕЉКО, унук НИКОЛА из КАНАДЕ и остала
родбина
(20/255113)

Најмилији

САЊА МИЛОЈЕВИЋ

(40/455141)

(61/255172)

СЕЋАЊЕ

12. фебруара навршило
се две године од смрти
нашег вољеног

Време пролази, бол не престаје, а туга је све већа. Заувек у нашим мислима и срцу.
Недостајеш много.
Свекрва ДУШКА и заова САНДРА

16. фебруара 2018. биће
година откако није с нама наш вољени супруг,
тата и деда

БУДИМИР
ЋУРЧИЋ
20. фебруара навршава
се пет година од смрти
нашег вољеног супруга и
оца.

ЈОЖЕФ КЕЛЕМЕН

КЕКИ

(54/255166)

(64/255180

(46/255156)

ПОМЕН

Прође најтужнија година.
Твоја мама и син ИГОР
Волимо те!

18. новембра навршиће
се година од смрти нашег
оца, таста и деде

(65/255182)

БИКАР

РАДОСЛАВ
СИМИЧИЋ
16. II 2000 – 16. II 2018.
С љубављу његови
најмилији
(67/255183)

САШЕ
ГОРЊИКА

ПРЕДРАГ
ИЛИЋ
ЖИВОМИР
СИМИЋ
МИРКО

С поштовањем
и љубављу живи у
сећањима: мајке
РАДОВАНКЕ, сина
МИРОСЛАВА, сестре
СЛАЂАНЕ са децом
ТИЈОМ, НИКОЛОМ
и ОГЊЕНОМ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(66/255182)

(62/255177)

2000–2018.

СЛАВКА

Осамнаест година живиш у нашим срцима.
Супруга МИЛЕНА
и ћерка АЛЕКСАНДРА
с породицом

ЈАКОВЉЕВА
1911–1960–2018.
1903–1981–2018.
С љубављу и поштовањем син МИЛУТИН с породицом

Заувек у срцу и мислима.
Његови најмилији

(102/255271)

(3/255076)

(68/255186)

ВЕРИЦА

ПЕТАР

Среда, 14. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

17. фебруара навршава се шест месеци без вољеног
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СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИРА ТОПИЋА
1980–2017.

БРАНИСЛАВ Р. ФОРГО
БАНЕ
1984–2018.

Дани и месеци пролазе, туга и бол не престају.
Волимо те.

Сећање на драге родитеље

ВЕЛИКИНАЦ

Био си нам прва и највећа радост. Остала
су сећања и вечита туга.
Отац ДРАГАН, мајка ЉИЉАНА, сестра ЈЕЛЕНА
и баке ЈОВАНКА и ГИНА

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(4/255081)

(2/255071)

Поводом годишњице од смрти

БЕБА

2011–2018.

2015–2018.

С љубављу и поносом чувамо успомену на
вас.

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

ОКТАВИЈАНА ЖУРЖОВАНА ТАВИКЕ

СВЕТОЗАР

Ћерке ЈЕЛИЦА и ВЕРИЦА с породицама

Седам година на мом срцу, седам рана, свака рана срца мога болеће ме све до гроба. Није рана од
болести већ од туге и жалости. Волим те и волећу
и у срцу носићу сваку буру и олују коју живот
спрема, срце моје издржаће. Ја сам јака жена.
Твоја ЈОКА

(45/255155)

СЕЋАЊЕ

ПАКАШКИ

(6/255087)

У тами вечне тишине нека Те чува наша љубав јача од времена и
заборава.
Супруга КОРНЕЛИЈА
(7/255088)

У суботу, 17. фебруара, у 11 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен нашој драгој

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 17. фебруара навршава тужних годину дана откако
нас је напустио наш драги

ДРАГОМИР

ЛЕНКА

2009–2018.

2009–2018.

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

17. фебруара се навршава годину дана од смрти
наше стрине

(17/251106)

БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ

БИСЕРКИ ВОЈВОДИЋ
1940–2017.
Сећања не бледе и ти си ту са нама.
Заувек те чувамо у нашим срцима.
Твоји: син МИЛОШ, снаја ВЛАДАНА
и унука УНА
(75/255202)

БИСЕРКЕ
ВОЈВОДИЋ
БИСЕ
Остаће увек у нашем сећању.
ДРАГАН и МИЛАН
ВОЈВОДИЋ и ДРАГИЊА
КИЛИБАРДА с породицама

Тога дана, у 12 сати, на Новом гробљу одржаћемо помен.
Увек ће бити у срцу и мислима: супруге
МИЛАНКЕ, синова ЈОВАНА и ГОРАНА
и њихових породица
(11/255093)

У суботу, 17. фебруара 2018. године, у 11 сати, на
гробљу Котеж, даваћемо десетогодишњи помен
нашем вољеном

(22/255121)

СЕЋАЊЕ

Драги мој оче

Прошла је тужна година
откако није с нама

ВЛАСТИМИР Саве ЛУКИЋ
Четрнаест година корачам без мог много вољеног оца. Мог идола и хероја, мог анђела чувара и
моја вечита рана. Увек вољен, никад незаборављен.
Увек у срцу: ћерке ЉИЉАНЕ, зета СТЕВЕ
и унука НИНЕ и САНДРЕ
(13/255099)

ОЛИВЕРУ МЕСАРОШУ
1966–2008.

ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА
1970–2009.
Твоји најмилији
(56/255168)

IN MEMORIAM

ЈОЛАНА
ГАВРИЛОВ

С љубављу заувек у срцу и мислима твоја
мајка РОСА

Навршава се годину дана
откако је преминуо наш
вољени супруг, отац и
таст

СЕЋАЊЕ

(25/255126)

Вечно ти хвала за неизмерну љубав.

ВЛАСТИМИР
ЛУКИЋ

Ћерке с породицама
(111/255290)

ТОМА МИРЧОВ
14. II 2013 – 14. II 2018.
Ти постојиш и трајеш у мојим мислима, срцу и кроз најлепша сећања и успомене.
ЉИЉА
(70/255190)

ПАНЧЕВАЦ

ОЛИВЕР МЕСАРОШ
2008–2018.

телефон:

Сузе, туга и бол остају заувек, недостајеш...
Сестра САНА с породицом

Ожалошћени: супруга
ДАНИЦА, ћерка
НАДИЦА и зет ГОРАН

14. II 2004 –14. II 2018.
С љубављу и поштовањем живиш у нашим сећањима.
Унуке ИВАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

(24/255125)

(34/255137)

(15/255101)

013/301-150

ЕФТИМИЈЕ
ТРЕНДАФИЛОСКИ
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Добили ћерку
9. јануара: Емешу – Мелинда и Шандор Цикора; 17. јануара: Бојану – Сузана Милинчић и Звонко Паун; 18. јануара: Амину – Росијана Десимировић; 25. јануара: Никодину – Андријана и Дејан Тешановић; 26. јануара:
Ању – Јана и Мирослав Домовски; 29. јануара: Анђелу – Тања Милошевић
и Дарко Шурјанац; 30. јануара: Тару – Тамара Симонет и Влада Амбруш;
31. јануара: Естер – Андреа и Душан Стреховски, Сару – Милана и Владимир Дробњак, Јану – Тамара и Златко Стојичић, Дариану Нину – Дејана
Раду; 2. фебруара: Софиjу – Лидиа и Давид Мамојка, Невену – Данијела
Потић Андрејевић и Иван Андрејевић; 4. фебруара: Елену – Ивана и Владимир Тарајић.

Добили сина
20. јануара: Огњена – Невена Младеновић и Милош Шкрбић; 25. јануара:
Деспота – Сандра Бабић Марчетић и Никола Марчетић; 29. јануара: Петра
– Јелена и Милоје Анкић; 30. јануара: Алексеја – Санда и Андрија Секач,
Максима – Ивана Сандуловић и Јон Србу; 1. фебруара: Вељка – Татјана и
Никола Сладојевић, Николу – Ана и Слободан Насковић; 2. фебруара: Лазара – Тамара и Милош Миладиновић, Алексу – Милица Русов и Војислав
Михајлов; 6. фебруара: Даниела – Ана и Даниел Шимак.

УМРЛИ
1. фебруара: Нада Вукајловић (1953), Милица Вукчевић (1926), Влајко Новаковић (1935); 2. фебруара: Петар Марков (1943), Лиза Јелак (1937); 3.
фебруара: Зорка Вујовић (1926), Јованка Радуловић (1933), Вера Помар
(1935), Стојан Премчески (1937); 4. фебруара: Мирослава Дуброја (1936),
Момчило Проле (1937); 5. фебруара: Ђурица Радоњин (1933), Пирошка
Јевтовић (1951), Милосавка Мрзић (1950), Миланка Весић (1942), Милорад
Канкараш (1929); 6. фебруара: Ана Станић (1934), Цвијета Ђорђевић
(1933), Ержи Варга (1940), Владан Арсић (1973), Милица Рајковић (1953),
Светозар Васић (1937), Марица Ђокић (1952); 7. фебруара: Даница Мијалкова (1956), Олга Илијин (1931), Милан Раданов (1965), Војислав Чупић
(1954), Ева Америан (1942); 8. фебруара: Миланка Станковић (1922).
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МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

5

КОКТЕЛ

Слогови: ВЛА, ЗА, ЗЕ, ЛА, НА, НАК, НАР, НИ, НИ, НИ, О, ПЛА, РИ, РИ, СТА,
СТА, СТА, СТЕ, ЧА, ЧИН.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. велики поседници племићког порекла, племство,
2. задржавање, застајање, 3. старији људи (антоним речи омладина), 4. који припада старици, 5. становници „града челика” у БиХ, 6. алпиниста.

1
2
3

АНАГРАМ

4

MУЗИЧКИ ТВ ШОУ (З = J)

5

СКОКНИ
ИЗНЕНАДА!

6

ВОДОРАВНО: 1. мeсто где се неко населио, 2. уске и дуге даске – игра на срећу, 3. име вајара Стијовића – школска економија (скр.), 4. наша глумица („Убице мог оца”), 5. упитна заменица – артиљеријска кола за муницију, 6. млечна жлезда краве
– дражи, 7. вучно железничко возило.
УСПРАВНО: 1. лет изнад нечега – празнина, простор без ичега, 2. популарна певачица (Вучковић) – мeкано, 3. предлог уз
локатив – женско име – симбол молибдена, 4. дамар, пулс – ходати, пешачити, 5. „отац” српске загонетке (Ђорђе) – шеталиште поред мора.

1
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(23. 9 – 22. 10)
Решили сте да успоставите ба-

вас, сада је време за љубав, уживање, релаксацију и спорт. Ослабио вам је имунитет, пазите да
негде не закачите вирусе. На послу се поправљају односи, можете слободно да изнесете своје добре идеје шефу.

ланс у себи и у свом животу.
Партнер вам је велика подршка,
а на послу сви примећују позитивне промене. Наставите да радите на себи, јер ваша енергија
привлачи сличну енергију у
окружењу. Здравље је стабилно.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Стабилност можете очекивати у

Способни сте за највеће тран-

љубави, послу и финансијама, али
проверите штитну жлезду ако нисте до сад и ако осећате константан умор. Нездрава исхрана, стрес
и некретање утичу на вас, па бисте
могли да започнете корените промене, иако вам то тешко пада.

сформације у животу, иако често
не верујете у себе. Кад дотакнете
дно и паднете, излазите из тога
још јачи него што сте били раније. На послу је стабилна ситуација. Проверите крвну слику ако се
осећате лоше.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Расположење вам је променљи-

Склони сте конфликтима с

во, час сте весели, час тужни, посебно кад је и време променљиво.
Партнер очекује да се коначно уозбиљите и постанете одговорни. Покрените нови пројекат и прекините
с претераним размишљањем о проблемима, већ се мало релаксирајте.

партнером и на послу, покушајте
да избаците из себе негативну
енергију кроз спорт. Проблеми
су пролазни, све што се дешава,
неће вечно бити тако. Партнер је
збуњен и треба да причате с
њим, како би вас разумео.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Често преувеличавате проблеме

Стално се осећате тужно, а то

на послу, јер сте били презаштићени као дете. Проверите желудац ако нисте до сад и преузмите одговорност за сопствене претеране реакције. Партнеру је стало до вас, иако сте убеђени да
вас је запоставио.

прикривате од партнера. Није
слабост показати емоције, већ
потискивати их, а то води у депресију. Преконтролишите здравље. На послу креће бољи период. Имате потребу да будете на
врху, али то није увек могуће.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Волите више од свега да будете
драматични и у центру пажње.
Не морате стално да се доказујете, то је знак несигурности. Мало
тежи период вам предстоји на послу, али ћете се изборити с тим уз
подршку колега. Партнер би хтео
да му покажете своје емоције.

5

Слогови: А, АН, БИ, ВА, ВО, ГВОЖ, ГМА,
ЂА, Е, ЗДРО, ЈЕ, КО, ЛЕН, НИ, НИ, РА,
СТАР, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ЦА, ЦЕ, ЧЕ, ЧИ.
ВОДОРАВНО: 1. насеље у саставу града Панчева, 2. име нашег писца Исаковића, 3. општина у Јужнобанатском округу, 4. продавница гвоздене галантерије, 5. дробљењем
уситнити, 6. загонетач, 7. запаљив гас који
служи за осветљење и заваривање.
У посебно обележеним пољима открићете
име и презиме панчевачког академског
сликара (на слици), некадашњег професора Гимназије „Урош Предић”.
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штвеним мрежама, а партнеру то
смета. Изађите мало на ваздух, нећете ништа пропустити. Решили сте да
промените посао, сад је право време
за то. Пријатељи очекују да направите незаборавну журку или седељку;
уживајте и срећан вам рођендан.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Чувајте се прехлада и упала у хладним данима. На послу ће вас ценити,
јер сте перфекциониста и трудите се да
све буде савршено. У вези не морате
бити савршени, јер ће вас партнер
прихватити и несавршене, зато што
вас воли. Радите на себи, али не очекујте превише ни од себе ни од других.

(19. 2 – 20. 3)
Осећате се помало расејано и
магловито, нисте јасни сами себи, а још мање другима. На послу је стресно, а ви сте осетљиви. Имате несаницу, крените на
психоанализу. Уметност вас релаксира, погледајте неку добру
драму и исплачите се слободно.

СУДОКУ
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Претерали сте с дружењем на дру-

Девица

ИСПУЊАЉКА

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Стресан период је коначно иза

ВЕНЧАНИ
3. фебруара: Љиљана Рељин и Дејан Јаћимовски; 4. фебруара: Розалија
Станисављевић и Југослав Величковић; 8. фебруара: Марија Ћурчић и
Младен Ђорђиевски, Мирјана Мишков и Ранча Колев, Јелена Новоселац и
Југослав Звекић, Тијана Костић и Урош Дашић.
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РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: властела, застанак, остарина, старичин, Зеничани, планинар. Анаграм: „Никад није касно”. Укрштени слогови: насеобина, летве, лото, Ристо, ше, Нина Јанковић, шта, кара, виме, чари, локомотива.
Судоку:
534891267, 719526384, 628374915, 486937152, 395412678,
271658439, 963745821, 147283596, 852169743. Испуњаљка: Старчево, Антоније, Ковачица, гвожђара, здробити, енигмата, ацетилен (коначно решење:
Станко Гвозденац).

2

Хороскоп

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

РОЂЕНИ

ЕНИГМАТСКИ
1

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТА ДОЛОВАЧКА „ВИНАРИЈАДА”

ЈУБИЛЕЈ ПРОТЕКАО У ЗНАКУ ДОБРЕ КАПЉИЦЕ
Долово је двадесети пут било
стециште произвођача, али и
љубитеља квалитетних вина с
разних страна.
Сама завршница протекла је
у ведром расположењу и, без
обзира на хладне зимске дане,
на тамошњем пијачном тргу
било је сасвим довољно топлине. Пози тив не изра зе лица
„дорадила” је понека кап божјег нектара; ни добре љуте није
мањкало, а одличан антифриз
представљало је јако мезе.
Проглашени су и најбољи,
којима су пригодне награде
додељене на сам дан винара и
виноградара – Светог Трифуна, како иначе и носи назив
удружење организатора манифестације.
Завршена је још једна „Винаријада”. И то јубиларна, двадесета. Након више од месец дана
разних програма стигло се и
до самог финала. Протеклог
викенда одржано је такмичење у четири категорије младог
вина, за које је стигло преко
двеста узорка. Од тога је било
осамдесет црвених, тек нешто
мање белих, као и педесетак
розеа и десертних вина.
Напослетку је жири, сачињен од прекаљених енолога,
које је пред во дио Нико ла
Лазић, бивши технички директор „Вршач ких вино гра да”,
одлучио да титулу апсолутно
нај бо љег доде ли Вина ри ји
„Циганске доли”, чији је власник Дејана Пушеља из Панчева. Он је победио и у конкуренцији белих вина; највише
поена код розеа скупио је његов
суграђанин Иван Лалић; код
црвених је испред осталих био
Вукашин Сретков из Алибунара, а код десертних је с малином прва била Ружица Шмит
из Војловице. Oд ове године
уведена је и категорија победника на основу броја датих узо-

ра ка, у чему је пред ња чио
Ференц Пајор.
Имена победника обелодањена су у суботу, 10. фебруара,
на традиционалној вечери, уз
наступе фолклораша и тамбураша, а награде ће бити додељене последњег дана „Винаријаде”, на Светог Трифуна, у среду, 14. фебруара, када ће бити
и ритуално орезан виноград
истоименог удружења, главног
организатора манифестације.
Брзопотезни шприцераши
Но вратимо се на суботње преподне, када су у Долово стигли
бројни произвођачи и поштоваоци вина, али и других специјалитета. Поред божјег нектара, на тезгама постављеним
на недавно уређеном платоу
испред Дома културе било је
још много чега за љубитеље
пића, хране и опуштене атмосфере. Пре свих за оне који воле
да (бело) вино „секу” киселом
водом.
Као и сваке године, шприцераши су се огледали у брзини ексирања омиљеног садр-

жаја из чаше од два деци, а
овом приликом су се за атрактив но над ме та ње при ја ви ла
њих дванаесторица. Тако су се
у првом кру гу, на судиј ску
команду „три, два, један”, подеље ни на паро ве, огле да ли:
Војислав Јовичић, Живан Гава,
Перица Анкуцић, Зоран Стојменов, Бранислав Дамјановић,
Трај че Сто ја нов ски, Сто јан
Бањац, Павел Квочик, Владимир Пузовић, Јова Калабић,
Савица Николин и Јован Станковић.
Виђене су разне технике гутања, потезало се из зглоба, а
било је и поштено „окупаних”.
На крају је брже од осталих
чаше на сто одлагала „убитачна” тројка, у којој су се за ласкаву титулу борили сви одједном.
Завршница је била уз фотофиниш из којег се није могло
проценити да ли је први био
Трајче Стојановски из Јабуке
или Старчевац Павел Квочик,
па су они и поделили победу.
Част дома ћи на одбра нио је
Перица Анкуцић.

Стојановски, који је навршио
67 година, али пуца од здравља, каже да је на сличном надметању у Новом Саду такође
победио, али након испијених
невероватних дванаест литара
шприцера, док је двадесет година млађи Квочик такође дугогодишњи симпатизер комбинације белог вина и киселе воде.
Од овчијег сира до штрудли
с маслинама
За то време на тезгама је било
веома шарено и живо. Као и
досад, владала је велика гужва
испред штанда удружења овчара. Како и не би када је тамо
било свакаквих лепота – од
преврелог овчијег сира до домаће сланинице. Председник те
организације Богдан Дражилов
рекао је да се они увек лепо
испомажу с винарима, који ће
им сасвим сигурно то узвратити последње суботе марта.
Недалеко одатле нашао се
произвођач ракије и вина Ђорђе Драган из Панчева. То му
не смета да већ петнаест година буде пуноправни члан доло-

Бесплатне младице

вачког удружења, а овог пута
изнео је своје производе с винограда на Караули.
С дру ге стра не, Ста ни ша
Павловић је први пут на „Винаријади” и нудио је кајсијевачу
насталу из воћњака на педесет
ари.
Биља на Пеј чић, с мужем
Лазаром, редовно учествује са
својим вином и ракијом, а надалеко су познати и по чувеној
пиротској пегланој кобасици.
Бранислав Дамјановић из
екипе која промовише „Гулашијаду” навео је да се манифестација већ четири године
одржава у јулу, а гурманима
су бес плат но пону ди ли тај
банатски специјалитет од свињског меса. Епилог – олизан
котлић – све говори. Ту су били
и представници качаревачке
„Сланинијаде”, које предводи
Александар Пешевски, са свим
сво јим сухо ме сна тим, али
домаћим ресурсима.
Од самог почетка с винарима су и „Доловке”, предвођене
председницом Косаром Вујчић.
Пред ста ви ле су стан дард ни
програм штрудли од мака, рогача, виша ња и, први пут, са
сиром и маслинама, што је уз
вино можда и најбоље ишло.
Младице за младе винаре
Недуго затим на ред је дошао и
квиз с питањима о удружењу
„Свети Трифун” и „Винаријади”. Они који су знали одговоре, добијали су младе лозе, а
остатак од око двеста педесет

чокота грађанима је подељен
насумице. Међу њима је, рецимо, био и Петар Траилов из Мраморка, којем је припао мускат;
Новица Лукић из Панчева добио
је младицу лозе кардинал, баш
као и Милица Баревачки. Она
већ има мали виноград и сада
жели да га прошири.
Председник организационог
одбора Ђурица Стојков навео
је да су захваљујући градском
Секретаријату за пољопривреду дељене четири сорте винове лозе.
– Морам нагласити да наши
чланови већ годинама добијају по неколико хиљада комада, јер нам је циљ да се приближимо некадашњим површинама, када је овде било око
740 ланаца под виноградима,
како у баштама, тако на седам
долова, па и у самој Пешчари.
Тренутно имамо тек неколико
десетина хектара, али све чинимо да се то увећа. Рецимо, ове
године један наш члан је купио
пет ланаца, како би засејао
чокоте, а ми ћемо му у томе
свесрдно помоћи – навео је
Стојков.
Недалеко одатле, у три века
старом дворишту своје куће,
госте је дочекивао сада већ
чувени Ђорђе Стајић, који вино
удружења – од кабернеа совињона до белог бургунца – чува
у ништа мање старом подруму. Уз наду да ће му у томе
помоћи и сам Свети Трифун и
допринети да бурад буду што
пунија...

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.
Стајићев подрум пар векова стар

Финале „шприцерања”

Декси

СРЕЋНИ УДОМИТЕЉИ И ПРЕСРЕЋНИ ЉУБИМЦИ

Моника и Мусавица
За удомљавање животиње сам
се одлучила спонтано. Привремено сам прихватила маче које
је неко оставио Друштву пријатеља животиња „Љубимци”,
а они су ме замолили да га
причувам до удомљења. Након
низа невероватних догађаја и
вишемесечног лечења код ветеринара маче је порасло у мачкицу, која због старости теже
налази дом, а и нама је прирасла за срце.
Тако је остала да прави друштво нашој старијој мачки –
Мичиган. Назвали смо је Мусавица и данас она има пет година. Око избора љубимца нисмо
се много питали, јер мислим
да је она изабрала нас. Требало ми је времена да схватим
да имамо још једну мачку у
стану која није више ту привремено. Док сам се ја „опасуљила”, Мусавица се већ увелико одомаћила.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Највећи изазов око адаптације био је како ће старија мачка
реаговати и колико ће времена
њој бити потребно да се навикне на још једну животињу у стану. Посебно због тога што је
Мусавица била доста наметљиво и захтевно маче, с обзиром
на то да је потекла са улице.
Мој муж је био задовољан, јер је
добио „своју” мачку, па је он и
„лобирао” да је задржимо. Мичиган није била најсрећнија, морам
признати, јер је изгубила статус
примадоне. Ни данас се њих две
нешто посебно не воле, више је
то „споразум о ненападању”.

Мусавица највише воли да
се „углави” у крило, чак и потпуно непознатим особама.
Понекад уме да буде и нападна. Ако јој не посвећујемо
довољно пажње, време проводи смишљајући неку ситну
пакост. Мичиган је дискретнија, она највише времена проводи у дремкању. Обе једу углавном све што купујем. Наш савршен дан је када се одмарамо
заједно, ја читам књигу и слушам музику, а оне се развлаче
по кревету.
Удомљавање љубимца је у
потпуности изменило мој

живот. Прва мачка променила
је моје мишљење о мачкама
као животињама. До тада сам
их избегавала, углавном због
неких предрасуда, којих се
данас стидим. Доласком Мусавице мој однос и према животињама генерално је другачији. Више од пет година сам
вегетаријанац.
Трудим се да помажем напуштеним животињама колико
год могу. Последњих година
сам покупила са улице и удомила тринаест мачића и два
кучета. Зими, преко ноћи,
пустим понеког уличног пса да
преспава и угреје се. Тренутно
је на ноћењу једна куца из насеља Тесла коју се трудимо да
удомимо. Такође, заједно с пријатељицом Оливером бринем
о Љубичици, најпознатијем
градском псу.
Будућим и потенцијалним
удомитељима бих поручила: не
купујте љубав и пријатељство
животиње, отворите своја врата за напуштене и остављене и
добићете много више од тога,
и то – потпуно бесплатно!
Моника Хусар Токин

Jедна од две „сестрице” које
су са свега два месеца остављене да се саме сналазе на
улици, захваљујући добрим
људима није угинула од хладноће. Они су је склонили на
сигурно и сада, са око седам
месеци, покушава да се скући у неком топлом дому.
Обожава да је унутра с људима, а најбоље се одмара у свом
кревету, те је тако идеална за стан. Речју, Декси је предобра
куца, која изнад свега обожава да се мази, а све информације о њој могу се добити на контакт-телефон 062/204-573.

Баџа
Овај малиша је једини остао
из псеће фамилије која је бројала пет чланова. Као по све
учесталијем обичају, били су
избачени и препуштени сами
себи. Ипак, имали су среће да
наиђу на некога коме је стало
до животиња, ко им је помогао пруживши им привремени смештај до удомљења.
Баџа неће много расти – биће величине јазавичара, тако да
је добар избор за удомитеље који би желели пса мање расе.
Стар је око четири месеца и блескаст као сви остали малишани, а све друго може се сазнати на телефон 062/204-573.

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

МАРИЈА ШАМПИОН СРБИЈЕ
У атлетској дворани у Београду прошлог викенда одржано је Првенство Србије у
конкуренцији старијих пионира (деца узраста до петнаест година). Атлетски клуб
Дина мо пред ста вио се са
четири члана, које су предводили тренери Љупчо Цветкоски и Филип Влајић.
Најуспешнија је била Марија Мркела, која је освојила
златну медаљу у трци на 600
м. Овај успех још више добија на значају ако се зна да је
Марија наступила у конкуренцији са две године старијим так ми чар ка ма. Њен
резултат износи 1:39,33, што
представља фантастично време, па је она сада избила на
водеће место међу пиониркама у овој дисциплини.
Наредног викенда одржава се Првенство Србије за

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НАЈВАЖНИЈИ ТРИЈУМФ „ЛАВИЦА”
Динамо бољи
од Партизана
Борац пао
у Младеновцу

млађе пионире, на којем ће
АК Дина мо тако ђе има ти
представнике.

СТЕФАН ПРВАК ДРЖАВЕ
У Београду је прошлог викенда, у организацији Атлетског
савеза Србије, одржано појединач но првенство наше
земље у атлетици у дворани,
у категорији старијих пионира. Учествовало је неколико
стотина атлетичара из више
од 50 клубова, а АК Тамиш је
наступио са четворо такмичара и освојио је једну медаљу.
У дисциплини брзо ходање, у трци на 1.000 метара,
Стефан Лазић је освојио најсјајније одличје. Он је овим
тријумфом одбранио титулу
државног шампиона коју је
освојио прошле године на
истом так ми че њу. Алек са
Нертица је у истој трци трећи прошао кроз циљ, али је
накнадно, по одлуци врховног судије на стази, дисквалификован, јер је направио
техничку грешку у последњих
50 метара трке. Јелена Васиље вић је осво ји ла четвр то

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

место у трци на 1.000 м, као
и Сања Марић у надметању
на 600 м.
Већ у суботу, 17 фебруара,
атлетичарима АК-а Тамиш
предстоје нова искушења на
Првенству Србије за млађе
пионире.

Првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице ушла
је у сам финиш. Или бар њен
регуларни део. Прошлог викенда на програму су биле утакмице 16. кола, а све очи поклоника игре преко мреже у Србији биле су упрте у „доњи дом”
првенствене табеле, јер три екипе воде грчевиту борбу за опстанак у друштву најбољих – Клек,
Динамо и Срем. Најважније је
избећи последње место, које
директно води у нижи ранг, а
пласман на девето место значи и пут у бараж с вицешампионом Прве лиге. Победник
ових дуе ла од јесе ни би
(по)остао члан српске елите.
После тешког пораза од обреновачког Тента на свом терену
одбојкашице Динама су прошлог викенда биле на новом,
великом искушењу. Гостовале
су у нашем главном граду, где
су у дворани СЦ-а „Мастер” у
Земуну одмериле снагу с Партизаном. У исто време у Клеку
су се састали истоимени домаћин и последњепласирани Срем
из Сремске Митровице. Поклоници игре преко мреже у нашем
граду помно су пратили дешавања и на том терену... Пораз
Динама и евентуални тријумф
Срема били су најгора могућа
опција. Стрепело се...
Ипак, панчевачке „лавице”
су, на срећу навијача, оправдале свој надимак, одиграле су
једну од најбољих утакмица ове
сезоне и у свој град су се вратиле са осмесима и – уздигнутих руку: Партизан–Динамо
2:3, по сетовима 25:19, 25:27,
25:18, 23:25 и 12:15.
Панчевке су и у првом међусобном одмеравању снага ове
сезоне биле боље од „црнобелих”, али у односу на дуел у
Хали спортова на Стрелишту

позиција и доносила поене свом
тиму. Ипак, ушло се у неизвесну завршницу сета, Партизан
је први стигао до сет-лопте, али
не и до сета. Храбром игром
одбојкашице Динама успеле су
да се издигну изнад ситуације
и да преокрену резултат.
Трећи део сусрета поново је
био у знаку девојака у црнобелим дресовима. Некадашњи
техничар Динама, а сада први
организатор игре Партизана
Јелена Медаревић одлично је
„дириговала” својом екипом.
Њене лопте најбоље је користила такође бивша „лавица”

Милица Шорак. Милица Јовановић и Јована Симић добро
су организовале нападе свог
тима, грешке су смањене на
минимум, а Сара Павловић
наставила је да доминира и
реше та „црно-беле”. Малопомало Панчевке су смањивале резул тат ски зао ста так.
Публика је могла да ужива у
одличној одбојкашкој представи, у којој су ближе коначном
тријумфу биле домаће одбојкашице. Партизан је повео са
23:21 и када су сви помислили
да је коначна победа близу, разуверила их је фантастична Бјанка

Партизан је овог пута био знатно јачи, са чак четири нове
девојке у тиму. Драгана Марковић и њене другарице нису
се уплашиле великог ривала,
али у првом сету нису баш успевале да се најбоље снађу. Искусна Вања Матић однела је превагу на „црно-белу” страну терена, па су домаће одбојкашице
повеле с 1:0.
„Лавице” су се ослободиле
притиска у другом сету. Заиграле су слободније и боље.
Блок је постао врло јако оружје Динама, а сјајна Сара Павловић „тукла” је из готово свих

Милена Спремо, па су домаће
поново биле у предности.
Иако није био послед њи,
четврти сет је можда био одлучујући. Водила се велика борба на терену за сваку лопту и
сваки поен. Партизан је био у
предности од 9:3 и 16:9, али
„лавице” се нису предавале. Из
минута у минут игра у пољу
постајала је боља, пријем се
прилично стабилизовао, па зато
све похвале заслужују и либеро Сања Ђурђевић, али и примачи панчевачког тима: Драгана Марковић, Вања Симеуно вић, Тија на Стој ко вић и

Петковић. Средњи блокер Динама је сјајним поенима на мрежи потпуно преокренуо ток
игре. Динамо је успео да изједначи на 2:2 и да с много више
самопоуздања уђе у пети сет –
сет који је можда значио и спас
целе сезоне.
Овај део утакмице у потпуности је припао одбојкашицама Динама. Од самог почетка
сета имале су контролу, а предност коју су стекле на почетку
сачувале су до краја.
– Свака част девојкама. Играле су изнад максимума. Бориле су се лавовски и заслужено

МЛАДИ КАРАТИСТИ ДИНАМА
КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ЗА БУДУЋНОСТ НЕ ТРЕБА БРИНУТИ

Поводом великог успеха који
су млади такмичари Карате
клуба Динамо остварили на
Европском првенству у Сочију, за њих је организован пријем код градоначелника Панчева Саше Павлова, коме су
при су ство ва ли и чел ни ци
Спортског савеза нашега града Слободан Битевић и Дејан
Перић.
Заједно с тренером Предрагом Стојадиновим, Дарко
Спасковски, Никола Ивановић и Урош Петровачки изнели су утиске са Европског
првенства, а тренер Стојадинов је посебно нагласио да су
ови млади такмичари део једне нове, веома талентоване
генерације КК-а Динамо и да
су се на најбољи могући начин
показали на шампионату Старог континента. Он је захвалио градоначелнику и Граду

Панчеву на подршци и улагању у Карате клуб Динамо.
Саша Павлов је честитао
такмичарима и тренеру на сјајном успеху и потврдио да је
Карате клуб Динамо још једном оправдао поверење града, који годинама улаже у њега,
и изразио наду да ће резултати у будућности бити још бољи.
Слободан Битевић је похвалио своје млађе клупске колеге и потврдио да су они прави наследници његове генерације и генерације Предрага Стојадинова и да већ сада
пока зу ју да ће изра сти у
врхунске борце.
Наредног викенда Слободан Битевић путује у Дубаи
на турнир Премијер светске
лиге, док ће сениори у недељу, 18. фебруара, учествовати на Првенству Војводине у
Старој Пазови.

су победиле. Оно што смо промашили против Тента, сада смо
погодили и ово је сигурно најважнија победа Динама ове
сезоне. Није било лако, Партизан је два пута водио, био је
ближи тријумфу, али ми се
нисмо предавали. Веровали смо
у себе и јако смо желели ову
побе ду. Заи ста све девој ке
заслужују похвале, јер су дале
велики допринос овом значајном резултату. Фантастична је
била Сара Павловић, која је
сада избила на прво место најбо љих поен те ра Супер ли ге.
Идемо даље, предстоји нам дуел
са суботичким Спартаком на
нашем терену, па у последњем
колу и гостовање у Сремској
Митровици. Даћемо све од себе
да избегнемо и бараж – рекао
је у теле фон ском раз го во ру
први тренер одбојкашица Динама Никола Јерковић.
Утакмицама 15. кола настављена је првенствена трка у
Првој лиги. Старчевачки Борац
је гостовао у Младеновцу, где
је од исто и ме ног дома ћи на
изгубио с 3:2, по сетовима 15:25,
26:24, 25:20, 15:25 и 15:11.
Коначан исход довољно говори о односу снага на терену
младеновачке хале. Баш као и
у првом сусрету у нашем граду, када је Младеновац такође
тријумфовао, водила се велика борба, у којој су више стрпљења имали домаћи одбојкаши. У сетовима у којима је тријумфовао, Борац је био више
него убедљив, али то није било
довољно да се избегне пораз.
У овом рангу такмичења је
мање-више све познато. Екипа
из Ваљева, која је једини пораз
у досадашњем току шампионата претрпела управо од Борца, готово сигурно ће се директно пласирати у Суперлигу, јер
има три победе више од другопласираног Партизана и четири више од Борца, који се налази на трећем месту.
Да су којим случајем тријумфовали у Младеновцу, одбојкаши Борца искористили би
кикс „црно-белих”, који су изгубили од Железничара, и борбу
за друго место учинили би знатно неизвеснијом. Овако...
Старчевци су играли у саставу: Зиндовић, Мадић, Милошевић, Крстић, Петковић, Рајко вић, Миле тић, Гаври лов,
Ковачић, Бурић и Луковић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРОФЕЈИ
ИЗ ШАПЦА

31

СПОРТ

Среда, 14. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИВОВСКЕ БОРБЕ НА СТРЕЛИШТУ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
субота, 19 сати

У Шап цу је у неде љу, 11.
фебруара, одржан традиционални карате турнир под називом „Сен сеи куп 2018”, на
којем је учествовало око 250
такмичара из 20 клубова. Међу
њима је било и једанаест бораца КК-а Младост из нашег града, који су постигли запажене
резултате.

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД
недеља, 18.45

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР – ЖРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
среда, 21. фебруар, 18.30
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
недеља, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Златне медаље су освојиле
Нина Арађанин и Анастасија
Крстић у катама и Дејана Ивановић и Бранислав Срећков у
борбама. Сребром су се окитили Милица Драгичевић и
Алекса Јанић у катама и Лара
Печеница у борбама. Бронзе
су зарадили Сара Арађанин и
Лара Пет ко вић у ката ма и
Катарина Петровић у борбама. Иако није освојила медаљу, добар наступ је имала и
Маша Јованов.
– Био је то још један од припремних турнира за првенства
јужног Бана та, Вој во ди не и
Србије, која нам предстоје у
наредним месецима. Такмичари су били на висини задатка
и још једном су показали како
се бори за боје свог клуба. Следеће недеље нас очекују Првенство Војводине за сениоре и
међународни турнир у Старој
Пазови. Очекујемо добре резултате – рекао је Тихомир Макитан, алфа и омега КК-а Младост.
Такмичаре овог клуба на турниру у Шапцу предводио је тренер Миљан Живаљевић.

СРЕБРО
ЗА МИЛИЦУ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ОПОВО
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН

„Вукови” храбри
против фаворита
Мајсторија Цеце
Ничевски за победу
ЖРК Панчева
Била је то још јед на сјај на
спортска приредба у нашем
граду. Иако се играла у „невреме”, јер је почела у 13 сати,
утакмица тринаестог кола регио нал не СЕХА лиге, изме ђу
домаћег Динама и белоруског
Мешкова из Бреста, окупила је
вели ки број заљу бље ни ка у
рукомет. И то не само из нашег
града. Тако смо, међу осталима, на трибини Хале спортова
на Стрелишту уочили и селектора рукометне репрезентације Србије Јовицу Цветковића...
Тим из Белорусије био је прави магнет за овдашње поклонике игре с лепљивом лоптом.
Екипа која је састављена од
тридесетак репрезентативаца

дели ла ца прав де води ла се
жестока борба, без компромиса, прса у прса! Белоруси су
повели, изједначио је ефектним голом Иван Димитријевић, већ у следећем минуту
Петар Жујовић довео је Динамо у вођство од 2:1, а када је
голман Никола Радовановић
зауставио шут гостујућег играча, атмосфера у панчевачком
„храму спорта” досегла је тачку усијања. Наравно да то није
уплашило искусну екипу из Бреста, коју су предводили сјајни
Рајко Продановић и Петар Ђорђић. Мешков је преокренуо на
3:6, али после тајм-аута који је
затражио Иван Петковић Динамо се поново вратио у игру.
Поентирао је Иван Дистол, два
пута, циљ је погодио и Димитријевић, а Милош Баруџић
донео је ново изједначење – 8:8.
Играло се у жестоком темпу,
све је прштало на терену. Снажно у одбрани, ефикасно у нападу. С лепо изграђеним акцијама, мајсторским потезима...

на 17:18, а онда је почело да
им понестаје снаге. Рововска
ботка с физички јачим противни ком поче ла је да узи ма
данак... А на клупи није било:
Миљана Буњевчевића, Уроша
Елезовића, Павла Бандуке и
Јована Стојановића. Иако је
био у протоколу, Иван Петковић није могао да рачуна ни
на Саву Славуљицу, па уморне
„ратнике” с терена Хале спортова на Стрелишту није имао
ко да замени...
„Вукови” су се борили колико су могли. Бранко Радановић је погодио мрежу Мешкова шутом преко целог терена, одличан је био Александар Пили по вић, гол ман
Душан Петровић је „скинуо”
два сед мер ца Бело ру си ма...
Ипак, све је то било недовољно да би се изненадио тако
велики противник као што је
Мешков. Сам финиш утакмице карак те ри са ла је вели ка
нер во за код игра ча оба ју
тимова. Динамо је последње

На џудо-турниру који је одржан у суботу, 10. фебруара, у
Лакташима у Републици Српској, учествовала је и пионирка ЏК-а Панчево Милица
Нишић.

Она се надметала у групи
полетарки у категорији до 48 кг
и освојила је сребрно одличје.

Стране припремио

Александар
Живковић

разних земаља, с буџетом од
преко седам милиона евра, и
која је готово сигурни учесник
фајнал-фора СЕХА лиге, свакако изазива пажњу јавности
где год да се појави.
И поред тога што су против
себе имали заиста моћан тим,
момци које преводи тренер
Иван Петковић нису се уплашили. Ослабљени без чак петорице стандардних првотимаца, „вукови с Тамиша” су одважно ушли у дуел са снажнијим и доминантнијим ривалом. И док су имали снаге,
били су равноправни с великим противником. У појединим тренуцима чак и бољи.
Финиш утакмице припао је
Белорусима, који су на крају
остварили очекивану победу:
Динамо–Мешков 26:33 (15:17).
Од првог звиждука иначе прилично несигурних македонских

Рукометаши Мешкова успели су још једном да се „одлепе” на 9:11, али онда је на сцену ступио Стефан Шапоњић.
Био је прецизан два пута, а
изнудио је и седмерац, који је
Пилиповић претворио у вођство Динама од 12:11. Гости су
опет брзо преокренули резултат, на сема фо ру је писа ло
13:15, а онда су Шапоњић и
Дејан Пралица вратили неизвесност. Иако је у 28. минуту
било 15:15, гости су на одмор
оти шли са два гола вишка
(15:17).
И друго полувреме почело је
одлично за тим из нашег града. Димитријевић је успео да
извуче искључење гостујућег
играча на два минута, Пилиповић је смањио на 16:17...
Панчевци су се држали до 33.
минута, када је Милан Мирковић смањио предност гостију

минуте одиграо са два играче мање, што су гости знали
да искористе.
– Честитам мојим момцима
на борбености и приказаној
жељи. Успели смо да парирамо великом ривалу 35 минута
и задовољан сам због тога. Имали смо мно го про ма ше них
зицера, што се у оваквим дуелима не прашта. Све у свему,
нисам неза до во љан. Иде мо
даље, растемо из меча у меч.
Хвала навијачима који су и овог
пута дошли у великом броју да
нас подрже, а мислим да смо
оправдали њихово поверење.
Честитам Мешкову на заслуженој победи и желим му много среће на фајнал-фору СЕХА
лиге, али и у Лиги европских
шампиона – рекао је на конференцији за новинаре после
утакмице тренер Динама Иван
Петковић.

У среду, 14. фебруара, панчевачки „жуто-црни” у Хали
спортова на Стрелишту дочекују Татран из Прешова. Утакмица почиње у 17 сати.
Првенствену трку за бодове
наставиле су и рукометашице
ЖРК Панчева, које се надмећу
у Супер Б лиги. Оне су на свом
терену после велике борбе и
много неизвесности савладале
Пожаревац са 28:27 (13:16).
Иако је било приметно да
играју под притиском који ствара императив победе, девојке
које предводи тренер Марко
Крстић добро су играле до средине првог полувремена. У 15.
минуту имале су вођство од два
гола (9:7), а онда је почела да
им попушта концентрација, што
су Пожа ре вљан ке уме ле да
искористе. Гошће су добро играле са играчем више, па су на
одмор отишле са залихом од
три гола (13:16).
Друго полувреме донело је
много бољу игру домаћег тима.
Сања Павловић је одличним
интервенцијама на голу уливала додатну снагу саиграчицама, а Светлана Ничевски је
у маниру правог капитена преузела конце утакмице у своје
руке. Разиграле су се и Марија Милићевић и Јована Јовановић, па је предност гошћи
почела да се топи. Већ у 42.
минуту Панчевке су успеле и
да поведу са 20:19, а у следећем нападу било је и 21:19. И
када се чинило да су домаће
конач но „сло ми ле” рива ла,
ушло се у узбудљив и неизвестан финиш.
Промашивали су се седмерци, проламали су се болни јауци од грчева који су хватали
гостујуће рукометашице, користили су се тајм-аути... Време
је истицало, у последњем минуту „пало” је неколико голова
на обе стране, на семафору је
писало 27:27, Панчевке су имале последњи напад, у коме су
фаулиране, али је сирена означила крај утакмице. Иако је
време истекло, судије су показале да домаће имају право да
изведу слободан ударац... Лопту је узела Светлана Ничевски
и преко живог зида из Пожаревца погодила је сам горњи
угао гостујућег голмана. Гол за
победу од 28:27 и велико славље на терену.
– Играли смо у грчу у првом
полувремену. Исплатила нам
се велика борба у наставку меча.
Цеца је овим врхунским потезом на крају још једном показала какав је играч и колико
значи овој екипи – рекао је тренер Панчевки Марко Крстић.
У наредном колу екипа из
нашег града гостује у Зрењанину.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕШКОВ

26:33

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ 28:27

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

2:3

ПРВА ЛИГА
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

3:2

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

1:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

77:66

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ (К)

72:67

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БНС
72:67
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 85:93

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРИ БОРЦА – ТРИ
МЕДАЉЕ
Чланови ЏК-а Јединство из
Качарева били су веома успешни на турниру у Лакташима
прошлог викенда.
Сениорка Ивана Нова ко вић
освојила је сребрно одличје, а
највредније трофеје зарадили су
пионири Андријана Кртенић и
Немања Нишић.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЧАЧАК ОВОГ ПУТА НЕОСВОЈИВ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Борац оправдао улогу
фаворита
Следи пауза због Купа
Радивоја Кораћа
Победа Крис-кроса
Утакмицама 18. кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Кошаркашкој лиги Србије.
После величанствених тријумфа над
Металцем у Ваљеву и Спартаком на
свом терену, пред кошаркашима Тамиша било је једно од највећих искушења у сезони. Путовали су у Чачак, на
мегдан с домаћим Борцем, екипом
која ове сезоне има највише амбиције, а тренутно заузима друго место на
табели, са само једним поразом мање
од лидера Динамика.
И поред тога што су Чачани били
апсолутни фаворити у овом окршају,
момци које предводи Бојан Јовичић
пут града кошарке нису кренули с
белом заставом. Панчевци су желели
да се надигравају, да покушају да
изненаде великог ривала, баш као што
је то било прошле сезоне, на истом
месту. Ипак, овог пута Чачак је остао

У СРЕДУ С „КЛОНФЕРИМА”
Наредног викенда, због играња
финалног турнира Купа Радивоја
Кораћа у Нишу, неће бити првенствених утакмица у Кошаркашкој
лиги Србије.
Трка за бодове наставља се у
среду, 21. фебруара. Тамиш ће
тог дана у Хали спортова на Стрелишту угостити ОКК Београд.
Утакмица почиње у 18.30.

неосвојива тврђава: Борац–Тамиш
77:66, по четвртинама 22:14, 15:19,
26:18 и 14:15.
Пред око 2.000 гледалаца, што је
само још један показатељ колико се
кошарка у Чачку воли и поштује, водила се велика борба у дворани Борца.
Иако коначан резултат можда казује
да су домаћини лако дошли до новог
тријумфа, слика с терена потпуно је
другачија. Тамиш је три четвртине
био рав но пра ван так мац вели ком
фавориту, а у појединим тренуцима
чак и бољи. Да је имао мало више
момака расположених за двобој, као
што су то били Илкић, Витковић, Кнежевић и Митровић, можда би и кона-

Небојша

чан скор био другачији... Борац је ову
утакмицу добио захваљујући много
већем искуству, али и пакленој атмосфери, која му је давала ветар у леђа и
када није све ишло најбоље.
Домаћа екипа је добро „отворила”
утакмицу, а кошаркаши Борца су се
истакли великом ефикасношћу. После
првих десет минута Чачани су имали
предност од осам поена. Младен Витковић и његови саиграчи нису се уплашили ни тада. У другој четвртини
заиграли су много агресивније у одбрани, а панчевачке кошаркаше коначно је почео да служи и шут. Малопомало, момци Бојана Јовичића су
стезали обруч око Чачана, а онда су
„тројкама” Витковића и Митровића
успели и да поведу са 26:29. Ипак,
домаћи су успели да се тргну, да зауставе силне напада Тамиша и да на
одмор оду с предношћу – 37:33.
Ношени великом подршком с трибина, кошаркаши Борца су у трећој
четвртини поново преузели иницијативу, утакмица је опет била под њиховом контролом, па је питање победника тада практично било решено.
Домаћи су зауставили основне полуге панчевачког тима, па више није
било ни снаге ни времена за нови
преокрет.
– Утакмице против Тамиша по правилу су кошаркашки писмене и никада нису лаке. Увек је тешко играти
против Панчеваца, а веома су захтевни и скаутинг и припрема за меч,
што сам и раније наглашавао. Мени
су те утакмице увек драге јер су по
неком несуђеном правилу резултатски неизвесне. Увек је присутна жеља
и енергија код оба ривала. Ми смо
били уморни и под утиском минулог
меча против Рогашке, али смогли смо
снагу да се на најбољи могући начин

припремимо за овај сусрет. То смо и
успели, остваривши нову важну победу у КЛС-у. С тренутним скором,
Борац је фактички сигуран учесник
Суперлиге – рекао је Рашко Бојић,
тренер Борца, на конференцији за
новинаре после меча у Чачку.
Тамиш је играо у саставу: Немања
Ђорђевић (два поена), Александар
Илкић (14), Данило Лангурић, Владимир Кањевац, Петар Баловић, Младен Витковић (16), Димитрије Раичевић (један), Иван Смиљанић (три),
Стефан Савић (седам), Душан Кнежевић (13), Стефан Митровић (10
поена) и Миљан Раденковић.
– Право је задовољство играти у Чачку. После Црвене звезде и Партизана
Борац је тим који завређује највећу
пажњу јавности у Србији, како због
традиције, тако и због квалитета екипе. Наравно, и навијачи су увек невероватни. Чачанска публика воли и
познаје кошарку – истакао је шеф стручног штаба Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града је и поред пораза задржао високо место на табели.
Тамиш је шести, са скором од десет
победа и осам пораза, колико има и
петопласирана Војводина.
У Првој регионалној лиги група
„Север” кошаркаши Крис-кроса остварили су вредну победу која ће им
много значити у борби за опстанак.
Момци које предводи тренер Милош
Степанов савладали су Раднички из
Ковина са 72:67, по четвртинама 17:19,
17:11, 22:21 и 16:16.
Занимљива и неизвесна утакмица
виђена је прошле суботе у сали ОШ
„Јован Јовановић Змај”. Утакмица је
имала велики значај за обе екипе,
које се боре за опстанак. Почетак меча
припао је гостима, али су у осмом
минуту домаћи кошаркаши успели да
преокрену резултат, да поведу, а потом
стечену предност нису испуштали до
краја сусрета.
– Крис-крос је постао познат по
неизвесним завршницама! У најбитнијој утакмици сезоне наш тим је
дошао до победе и један корак ближе
до циља. Честитам играчима, ово је
велика победа за све нас. Памтићу
овај тријумф, јер је мој први откад
сам тренер сениора. Хвала и навијачима који су дошли у великом броју
да нас подрже у овом важном дуелу.
Надам се да ће бити уз нас и наредног викенда – рекао је тренер Крис-кроса Милош Степанов.
Панчевци и наредног викенда играју на свом терену. У недељу, 18. фебруара, дочекују Јединство из Новог Бечеја. Утакмица се игра у ОШ „Јован
Јовановић Змај”, од 18 сати.
A. Живковић

Прави глумац позорницу не бира.
Може то бити паркинг.
И кафић.
И дању и ноћу, јер се не плаши свог дара, ужива у њему.
Али бира улоге. Или оне бирају њега.
Правих глумаца је мало.
А само један је најбољи панчевачки глумац.
Небојша.

Глоговац
Публика је нестрпљива.
Њени делови се међусобно преплићу.
Узбуђење се осећа, део је шапата.
Оног што може да се опипа.
Вампиру ишчекивања Глумца треба забити глогов колац.
У груди.
Као да се чека легенда.
Глоговац.

Лобања
Нема му равног. Говорили смо и док је био физички жив.
Нормалан. Свакодневан. Присан.
Иако велики и признат, звезду није глумио, а могао је да глуми шта је хтео.
Отпутовао је. Да се на ракијицу не врати.
Али кад се сетимо његових креација. Или анегдота с њим.
Остају осмеси.
И надимак из ране младости: Лобања.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милана Оморац,
гимназијалка:

Нина Ардељан,
гимназијалка:

Урош Ђоровић,
гимназијалац:

– За време овог мини-распуста једно вече ћу
преспавати код најбоље
другарице, а затим ћу
отићи код баке
у Београд. Дружићу
се с другарима, ићи ћу
на тренинге и уживаћу.

– Вероватно нека
кућна варијанта,
испијање кафа и
дружење. Провешћу
викенд с дечком,
јер следи његов
рођендан.

– Планирам да
се опустим, будем
с друштвом, да изађем,
али и да мало учим.
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