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ОТКРИВЕНА НЕЛЕГАЛНА ДЕПОНИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА НА НОВОСЕЉАНСКОМ ПУТУ?!

ПРИМЕР УНИШТАВАЊА СОПСТВЕНЕ ЗЕМЉЕ
Фирма „Еко 21” под
лупом полиције
и тужилаштва
Триван: „Ово је злочин
најгоре врсте!”
За трошкове санације око
150.000 евра
На локалитету у Панчеву, на плацу уз
Новосељански пут и међународну пругу ка Румунији, пронађено је преко
100 тона непознате супстанце у бурадима и великим пластичним мобилним резервоарима, која према првим
про це на ма инспек циј ских орга на
потиче од коришћеног уља и остатака течног горива. Због основане сумње да је реч о потенцијално опасном
отпаду, по налогу панчевачког Основног јавног тужилаштва, стручњаци
Института за јавно здравље из Београда обавили су узорковање сумњивог садржаја. Истог дана извршен је
увиђај на још два места у јужном
Банату: у једној кући у Панчеву и у
оближњем селу Баваништу, где су у
тунелским пећима старе циглане пронађена скривена бурад.
Обе локације су повезане с фирмом „Еко 21”, регистрованом за управљање опасним отпадом (третман и
одлагање). На плацу у Панчеву пронађене су и специјализоване машине, те стога надлежне службе основано сумњају да је власник прекршио
закон и да је на овом простору „намешавао течни опасан отпад у био-дизел
или неки други енергент”. Надлежни
претпостављају да ће током „чешљања” пословања ове фирме засигурно

пронаћи још локација и позивају грађане да, уколико имају нека сазнања,
обавесте Министарство за заштиту
животне средине.
Пропуст за пропустом
Према сазнањима „Панчевца”, до откривања ових спорних локација дошло је
у оквиру опсежних истражних радњи
које спроводи Полицијска управа Панчево у сарадњи са еколошким инспекцијским службама, а по налогу основног тужиоца. Наиме, по пријави одговорног лица „Петрохемије” покренута
је опсежна истрага због пропуста запосленог у петрохемијском гиганту, који
је мимо закона омогућио да се опасан
отпад преда фирми „Еко 21” на даљи
третман – реч је о 50 тона веома штетне материје коју је та фирма, регистрована у Алибунару, морала да извезе у

иностранство уз уговорену новчану
надокнаду. Како власник фирме и његови сарадници нису успели да обезбеде
дозволу Министарства за заштиту
животне средине за обављање делатности извоза опасних материја, 50 тона
течног угљоводоничног остатка из
„Петрохемијине” фабрике за производњу синтетичког каучука у Елемиру, уместо у Румунији, завршило је
прво у Белој Цркви, а потом у Новом
Саду, где је и сада привремено ускладиштен.
Став државе јасан
Ова сазнања нашег листа потврдили
су министар Горан Триван, као и тужилац Основног тужилаштва у Панчеву
Александар Ђорђевић, у својим изјава ма датим нови на ри ма срп ских
редакција који су тог дана били на

спорној локацији на Новосељанском
путу.
Министар Горан Триван, у пратњи
тужиоца Александра Ђорђевића и новинарских екипа, обишао је простор на
којем се нелегално складиште материје за које се оправдано сумња да
могу угрозити животну средину и здравље људи. Том приликом је изјавио:
– Према првим проценама, на скандалозан начин се сусрећемо са преко
стотину тона опасног отпада за који
се може оправдано претпоставити да
је опасан по животну средину и здравље људи. Ово је поново злочин најгоре врсте према сопственој држави,
грађанима и нама самима. Проблем
незаконитог одлагања отпада траје
више година, али томе мора доћи
крај. Преиспитаћемо рад свих предузећа која имају дозволе за управљање
отпадом, јер је очигледно да се нека
од њих не придржавају прописа. Нулта је тачка толерисања за оне који
крше закон и угрожавају здравље и
животе људи. Уколико неко од њих
крши прописе, дозволе ће бити одузете. У томе ћемо бити ригидни.
Поред тога, министар Триван је најавио да ће Министарство за заштиту
животне средине тражити од надлежних
институција у држави да се овакав облик
еколошког злочина третира максимално строго и да се истражни и судски
поступци доведу до краја. Како је истакао, поштовање закона и адекватна казнена политика су кључ и суштински одговор на то како ћемо успети да се изборимо са овим вишедеценијским проблемом, који непосредно угрожава најзначајније природне и животне ресурсе
државе – земљиште, воду, ваздух, здравље и безбедност грађана.
» Наставак на страни 7
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Култура
Нова ера групе „Ван
Гог”
» страна 12

Фото-репортажа
„Грување” за помоћ у
Милошевом лечењу

» страна 29
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Спасоносна искра
Један је од најбруталнијих „јахача апокалипсе” данашњице. Тај подмукли зликовац користи сваку могућност да се неопажено увуче у
све више организама нагризених на разне начине, али не преза ни
од тога да се устреми и на оне младе и здраве. А када уђе, тешко га
је разоткрити. Нажалост, то обично буде прекасно, јер дотле је већ
обавио главни посао; спреман је да халапљиво пустоши и јако га је
тешко зауставити у убиственом походу. Понекад само пука срећа
може предупредити кобни исход, премда има и других начина, који
подразумевају беспоштедну борбу. Али некад, шта год урадили,
ништа не гарантује позитиван исход...
Уосталом такав је и сам живот. Нико ти ништа не гарантује. Данас
јеси, сутра ко зна где си... По тој логици, малтене, никад у животу не
смеш се у потпуности опуштати, јер увек постоји вероватноћа да те
стрефи неки „гром из ведра неба”.
Е, то је оно што многе доводи у безизлаз када се суоче с поменутим „јахачем”. Баш та преопуштеност. Помисле, па неће ваљда
мене?! И онда буде прекасно...
Зато је од животног значаја сачувати ту неопходну, превентивну
дозу опреза и ако желиш добро себи, а тиме и онима којима је до
тебе стало, не смеш се превише опуштати, запуштати и залутати у
ћорсокак.
Али ни тада предаја не долази у обзир. Никако! Није у складу са
овоземаљским постулатима. Нарочито када се ради о борби против
болести каква је рак, у којој нема установљених јасних правила. Да
није тако, била би неупоредиво лакше излечива. Притом, та борба је
вишеслојна. Попут неког светског рата, води се на више фронтова
истовремено – психичком, менталном, физичком, метафизичком...
Из тог разлога неопходна је апсолутна усредсређеност. Сваки атом
треба да буде максимално упрегнут, али да, с друге стране, никако
не буде пренапет, како не би дошло до кидања.
Том превејаном противнику врашки је тешко наћи слабу тачку.
Једноставно, мора се борити свим средствима, и конвенционалним
и алтернативним, али опет наћи праву меру и пронићи у то докле
све те комбинације помажу, а одакле одмажу. А то је индивидуално...
Оно што је сигурно – у тој борби свака (и свачија) помоћ је добродошла. Свака реч разумевања. Свака искра љубави...
На несрећу, живимо у таквом времену и простору да смо прилично изгубили осећај за друге илити емпатију, солидарност, хуманост...
Све чешће смо себични и саможиви. Као да већ сутра то не може да
се догоди нама самима или неком ближњем. Реагујемо готово само
кад нам пошаст закуца директно на врата. Речју – огуглали смо.
Али ни то не треба сувише да чуди с обзиром на то на каквом
месту живимо. Нарочито када је реч о изложености карциному. Иако
не постоје никакве званичне статистике, које би прецизно описале
ситуацију по том питању у нашем окружењу, поодавно је јавна тајна
да живимо у подручју са знатно израженијим фактором ризика. Према причама с разних страна, а нарочито онима које допиру из институција надлежних за лечење таквих опаких болести, сва је (не)прилика да спадамо међу најугроженије у земљи, уз још, евентуално,
Боране, Ужичане, Ваљевце... Поред глобалног загађења, неке наше
фабрике су латентан извор болести, а иако никад до краја није доказано, чак ни озбиљније истражено, на то је као уље на ватру дошло
бомбардовање.
Стога, драги Панчевци, по свему судећи у сличном смо сосу, па
будимо оно што људе чини хуманим бићима, јер у љубави је наша
највећа снага и моћ, том петом елементу или чаробном еликсиру.
Али да бисмо је примили, морамо и да је дајемо. И то безрезервно.
Ионако је то неистрошив ресурс. Има га више и од самог сунца.
Но понекад нам је толико тешко да је исијавамо, а сведоци смо
колико је све више оних којима је насушно потребна.
Размислите, можда је баш наша искра љубави та спасоносна кап
која ће неког избавити и пресудно допринети да победи чак и у тако
мукотрпној борби као што је она против опаке болести...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Несхватљива
тајновитост
Панчевац је недавно имејлом упутио
неколико питања фирми „Војводинапут–Штрабаг”.

Интересовало нас је и како одговорни у тој фирми коментаришу то
што су неки наши суграђани оштетили аутомобиле возећи преко рупа које
су настале због лоше чишћених улица и да ли се неко од возача који су
имали тај проблем јавио „Војводинапуту–Штрабагу” са захтевом за
одштету.
У тој фирми су игнорисали и ово
питање. У кратком одговору који су
послали нашој редакцији писало је
само да „сва питања проследимо Градској управи Панчева, као управљачу
општинских путева”. Чему оваква
реакција? Читаоцима остављамо да
сами закључе да ли смо питали нешто
страшно и да ли смо тражили да нам
буде предочено нешто што би тој фирми могло да угрози пословање.
Због ове безразложне тајновитости „Панчевац” ће се обратити
поверенику за информације од јавног
значаја Родољубу Шабићу.
Ево и објашњења због чега нас је
интересовало да ли је „Војводинапуту–
-Штрабагу” неки возач тражио одштету. Уколико ових дана у Скупштини
Србије буде усвојен Закон о изменама и допунама Закона о безбедности
саобраћаја, фирме које су задужене
за одржавање путева више неће моћи
да, као до сада, пролазе без казни ако
се на некој саобраћајници појаве
ударне рупе, или ако се на њој догоди саобраћајна несрећа због лошег
одржавања пута.
Ако се деси нешто од тога, биће
кажњаване не само фирме које су

тзв. управљачи путева (предвиђене
казне од 300.000 до 2.500.000 динара) већ и њихови директори (предвиђене казне од 20.000 до 200.000
динара).
Посебно је важно то што ће и возачи који оштете своје аутомобиле због
лоше одржаваних улица и путева
моћи да траже обештећење. Они то
могу већ сада, на основу Закона о јавним путевима, који је усвојен 2005.
године. То је јасно прописано чланом
15 тог закона, у коме пише:
„Управљачи јавних путева дужни
су да обезбеде њихово трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и
заштиту, као и несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на њему. Управљачи јавних путева одговарају за
штету која настане корисницима јавног пута због њиховог неблаговременог и неодговарајућег одржавања”.
Међутим, без обзира на то што је
ова одредба недвосмислена и јасна,
наплата одштете за оштећења на
аутомобилима због рупа или неочишћеног снега иде врло тешко у пракси. Она не може ни да почне уколико
возач који тражи своја права не зна
ко је управљач пута на коме је оштетио свој аутомобил.
У нашим медијима су више пута
објављивани савети саобраћајних
стручњака возачима који желе да траже одштету да их административни
проблеми не обесхрабре и да буду
упорни у томе.
М. Г.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Домине, брод, базен... Али лепо је.
У Улици Стевана Шупљикца, сваког дана
Снимио Милан Шупица

ЧУВАЈ СЕ ОНОГА КОЈИ ПОРУЖНИ КАДА СЕ СМЕЈЕ.

Јован Дучић
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КЊИЖЕВНА МАНИФЕСТАЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД
У децембру одржано
уводно вече под
називом „Завођење”

координатор новосадске канцеларије Фонда за отворено
друштво. Од 2002. године живи
од свог књижевног рада.
Члан је Друштва књижевника Војводине, Друштва лепе
књижевности (Мађарска), Српског ПЕН цен тра и Саве за
новинара Мађарске. На српски језик преведено је више
његових дела: „Мемоари једног макроа” (роман, превео
Алек сан дар Тишма, 1969);
„Дупла експозиција” (роман,
превео Радослав Миросављев,
1983); „Паренеза” (роман, превео Радо слав Миро са вљев,
1987); „Одрицање и опстајање” (есеји, превео Арпад Вицко, 1986); „Абрахамов нож”
(позоришни есеји, студије, превео Арпад Виц ко, 1987);
„Екхартов прстен” (роман, превео Радо слав Миро са вљев,
1990); „Живот на рубу” (есеји,

превео Арпад Вицко, 1992);
„Витгенштајнов разбој” (дневнички есеји, превео Арпад Вицко, 1994); „Велика средњоисточно-европска гозба ступа у
пикарски роман” (роман, превео Арпад Вицко, 1996); „Бездомни есеји” (сабрани есеји,
превео Арпад Вицко, 2002);
„Exterritorium: сцене с краја
миленијума” (роман, превео
Арпад Вицко, 2002); „Исписивање времена, у међувремену”
(днев нич ке беле шке 2000–
2002, пре вео Арпад Виц ко,
2003); „Јудита и друге драме”
(драме, превео Арпад Вицко,
2005); „Неопланта или Обећана земља” (роман, пре вео
Арпад Вицко, 2014); „Испаштање или приче из доњих
предела” (есеји, превео Арпад
Вицко, 2016).
М. Марић Величковић

ФОТО: ЈУДИТ КАЛИНЕСКУ

буку ре штан ском позо ри шту
„Нотара”, под називом „Глава
на наковњу”, а друга пре две
године у позоришту „Аријел”
у граду Рамнику Валча, под
нази вом „Изме ђу чеки ћа и

наковања”. Овај комад играла
су још два румунска позоришта – у граду Бузау, под оригиналним насловом „Fierarii”,
и граду Свети Ђорђе, под називом „Руком на чекићу”.

У позориштима у Румунији
„Ковачи” су најигранији српски драмски текст. Написани
су за Српско народно позориште из Новог Сада, а премијерно су играни 1992. године.
У Народном позоришту у Београду на репертоару су већ петнаест година.
Пре премијере у Букурешту
представа позоришта „Комедија” играна је у румунским
градовима у Брашову, Констанци, Крајови, Јашију, Орадеи,
Питештију и Клужу, а 19. марта играће се у Националном
позо ри шту у Теми шва ру. У
позоришту „Комедија” у Букурешту, поред главне премијере, заказане су још две: 22. и
24. марта.
М. М. В.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ЧЕТВОРОГОДИШЊОЈ ПАНЧЕВКИ

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

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

радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада 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 Инсти-

неопходно урадити прегледе и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.
С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају за
максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују сви
они који поседују лојалти
картице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама актуелног броја
нашег листа.
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.

ПОДВОДНА ИЗЛОЖБА НА БАЗЕНУ

Зарони и гледај
На пан че вач ком
базену у недељу, 11.
марта, одржана је
подводна изложба
фото гра фи ја под
називом „Зарони и
гледај”, у организацији ронилачког
клу ба СДТ „Свет
роњења”, а коју су
приредили аутори
– рониоци Ивана
Орловић Крањц и
Јанез Крањц.
Пројекат, који је
помогла Градска управа Панчева, састојао се из две целине – изложбе фотографија у
холу и изложбе која је била
постављена у базену.
Ово је била још једна прилика да стотинак заинтересованих грађана Панчева стек-

ФОТО: Ј. КРАЊЦ

сторима. „Балканска лепотица или Шлемилово копиле” је
драма људи којима су идентитети били наметнути, али је
ујед но и исто риј ска фре ска
једног рубног подручја Европе, слика једне епохе и анамнеза једне болести.
Ласло Вегел је прозни и драмски писац, есејиста и критичар. Рођен је у Србобрану 1941.
године. Студирао је мађарски
језик и књижевност на Универзитету у Новом саду и филозофију на Универзитету у Београду. Био је новинар, члан
редакција новосадских часописа „Uj Symposion” и „Поља”,
загребачког „Пролога”, главни
уредник новосадске „Трибине
младих”, уредник суботњег културног додатка листа „Мађар
со”, драматург на Телевизији
Нови Сад, стални позоришни
критичар листа „Политика” и

Премијера српске комедије у Букурешту

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

тута „Дедиње”. Суботом специјалистичке 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
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је

СВАКЕ СУБОТЕ
Детаљ с уводне вечери

„КОВАЧИ” МИЛОША НИКОЛИЋА
Премијера комедије „Ковачи”
(„Fierarii”) Панчевца Милоша
Николића, у режији Хорацијуа Малајелеа, биће одржана у
позоришту „Комедија” у Букурешту („Teatrul de comedie”) у
петак, 23. марта.
У представи играју великани румунског позоришта: Хорацију Малајеле, Маја Моргенштерн, Георге Михаица, глумац и дирек тор позо ри шта
„Комедија”, и у алтернацији
Валентин Теодосију и Мирча
Русу. Главна звезда је Маја Моргенштерн, добитница европске
филмске награде за глуму, која
је прошле године имала част
да у Грчкој игра Медеју.
Ово је трећа поставка „Ковача” редитеља Малајелеа. Прва
је била пре осамнаест година у

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

Улаз на догађај
бесплатан
У читаоници Градске библиотеке Панчево у петак, 16. марта, од 19 сати, биће одржана
манифестација „Једна књига –
један град”, која је ове године
посвећена књизи Ласла Вегела
„Балканска лепотица или Шлемилово копиле”. На вечери под
називом „Калеидоскоп панонских сенки: Игра идентитета у
роману ’Балканска лепотица или
Шлемилово копиле’” учествоваће аутор Ласло Вегел, културолог Александра Ђурић Боснић
и књижевна критичарка Владислава Гордић Петковић.
Роман Ласла Вегела „Балканска лепотица или Шлемилово копиле” говори о историји једне новосадске породице. Прича о њој почиње крајем прве деценије 20. века и
завршава се почетком 21. века
– она пока зу је апсурд ност
породичне приче једне националне мањине, приповедајући о паралелним животима
деде (Јанош Шлемил) и његовог унука (Ференц Шлемил).
Презиме Шлемил указује на
главног јунака романа „Шлемил” Аделберта фон Хамисоа,
међутим док је главни проблем Хамисоовог јунака губитак сопствене сенке, протагони сте рома на Ласла Веге ла
брине то што имају више сенки, у роману имају више имена (Јанош, Јохан, Јован, односно Ференц, Фрања, Франц) и
носиоци су више идентитета
(мађарског, немачког, српског).
Такву судбину им намећу историј ске олу је које гене ри шу
непрестане промене власти на
тим етнички шароликим про-

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

не прва ронилачка искуства
и доживи невероватан осећај
„лебдења” под водом. На изложеним фотографијама могле
су се видети подводне сцене
из мора снимљене широм света, али и занимљиви сусрети
с подводним становницима
језера у Србији.
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ПОЛИТИКА

Петак, 16. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

О КВАЛИТЕТУ ИНФОРМИСАЊА

ТРИБИНA „15 ГОДИНА ТРАГАЊА ЗА ИСТИНОМ”

Жива дебата новинара

ЂИНЂИЋ УБИЈЕН, НЕ ЗНА СЕ КО
ЈЕ НАРУЧИЛАЦ

Циљ окупљања да се
чује глас локалних
заједница
После Пожаревца, Суботице,
Новог Пазара, Лесковца и Ужица „Славко Ћурувија фондација” организовала је, 13. марта,
и у нашем граду, у малој сали
Савеза самосталних синдиката, дебату о стању локалних

медија, проблемима с којима
су они суочени и квалитету
информисања грађана.
Јована Штетин, новинарка
телевизије Н1, Снежана Ћурувија из Refraction team-a, Илир
Гаши, програмски директор
„Славко Ћурувија фондације”,
и Ненад Живковић, новинар
сајта „Панчево Си Ти”, уз модерирање Иване Стевановић, програмске менаџерке поменуте
фондације, као и учешће великог броја новинара из Панчева, покушали су да дођу до
одговора на питање како су се
приватизација медија и њихово пројектно суфинансирање
одразили на квалитет јавног
информисања и на положај
медија и новинара. Циљ ових

окупљања је да се чује глас
локалних заједница, који ће
фондација пренети државним
инсти ту ци ја ма што раде на
новој медијској стратегији. Она,
у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој
(USAID), серијом разговора и
јавних трибина прикупља искуства која су досад имали грађани, новинари, уредници, власници медија и представници

локалне самоуправе у спровођењу медијске реформе.
Између осталог, закључено је
да је буџет Града Панчева за
суфинансирање медијских пројеката сразмерно велик у односу
на друге градове у Србији. Такође, иако постоји иницијатива да
се оснује градско удружење новинара, она досад није успела да
заживи...
Илир Гаши је презентовао
резултате телефонске анкете
урађене на 200 испитаника из
Панчева. Резултати говоре да
грађане највише занима култура, што је, према мишљењу
учесника дебате, често изговор
како не би морали да говоре о
политици и свом лошем материјалном статусу.

КОНЦЕПТ
Око 90 одсто убистава која се дешавају на овим просторима
је у вези са дрогама. Српска полиција веома успешно ради,
али мора да се још више повеже са страним колегама како
би размена информација између њих била још боља.
(Марко Ницовић, члан Светске асоцијације
шефова полиције)
***
Покрет социјалиста подржава иницијативу за подизање споменика Слободану Милошевићу у Београду и осуђује најаве
да ће он бити срушен. Они који су палили и пљачкали Скупштину Србије и дивљали улицама 5. октобра данас би да
опет пале и руше. Међутим, морају да схвате да је Србија
сада озбиљна и уређена држава у којој се 5. октобар више
никада неће поновити.
(Ђорђе Комленски, шеф посланичке групе Покрета
социјалиста у Скупштини Србије)
***
После четири године Драган Ђилас се вратио у политику и
новцем, маркетиншким активностима и утицајем на део
медија успео је да убеди демократски оријентисане бираче
да је он добар и прави, а да је Демократска странка, чији је
био председник, неваљала и злочеста. Демократску странку
није поразио Александар Вучић, него новац, маркетинг и
Драган Ђилас.
(Академик Душан Теодоровић, некадашњи
потписник „Апела 100”)

Од тринаесторо
оптужених за атентат
на премијера, само
петоро је било
присутно у судници
Премијер Зоран Ђинђић убијен је 12. марта 2003. Поводом
петнаестогодишњице од атентата, „Грађани у акцији” и Грађанска акција Панчево одржали су 7. марта у „Купеу” трибину „15 година трагања за
истином”. Говорили су Ђинђићев пријатељ и шеф кабинета
у периоду од 1996. до 2001.
године Синиша Николић, адвокат Сеад Спаховић и новинарке „Политике” Доротеа Чарнић
и Александра Панић Петровић,
ауторке књиге „Процес КП 5/03
– Убиство Зорана Ђинђића”.
Модератор разговора био је
новинар Ненад Живковић.
Теме су биле догађаји пре и
после убиства Зорана Ђинђића, а деценију и по од тог страшног догађаја политичка позадина и даље није позната.
Поступак –
предизборна кампања
Пре, нажалост, успешног атентата било је неколико покушаја да се с политичке и животне
сцене уклони први демократски изабрани премијер. О Ђинђићевој безбедности говорио је
Синиша Николић:
– Први пут је преда мном
испољио бојазан за свој живот
месец дана пре убиства, током
једног нашег неформалног разговора. Седели смо у кабинету
када је наишао његов саветник
за без бед ност Јању ше вић и
нешто му рекао, и то тихо да ја
не чујем. Зоран је потом почео
да виче на њега: „Како то нисте
урадили? Јесам ли рекао да то
треба да се заврши?” Кад је
Јањушевић изашао, промрмљао
је: „Убиће ме због ових”.
Николић је описао и сам дан
убиства премијера и хаос који
је настао у Влади након тога.
– Одмах сам помислио да ће
истрага бити проблематична.
Јер, Зоранов возач се налазио
тачно преко пута улаза где је
Ђинђић убијен, на десет метара од места где је премијер
пао, чуо је два пуцња, видео
све, а нико га никад није позвао
да сведочи – казао је Николић.
Живковић је причао о политичким приликама после 12.
марта 2003: о ванредном стању,

акцији „Сабља”, расписивању
избора и почетку суђења осумњиченима за убиство премијера. Новинарке Доротеа Чарнић
и Александра Панић Петровић
извештавале су из Специјалног
суда 149 дана. Другопоменута
је о том периоду и догађајима у
судници рекла:
– Почетак суђења је изгледао
као представа за јавност: на
оптуженичкој клупи тридесетак
окривљених, а по оптужници их

Мада је пресуда донета, остало је непознато ко је наредио убиство, иако је адвокат Срђа Поповић указивао на одређене људе
који су могли имати везе с политичком позадином атентата.
Ишао у сусрет
„жабама” које је „гутао”
У то време државни јавни право бра ни лац, Сеад Спа хо вић
говорио је о својим доживљајима процеса:

јима нисам чуо за Душана Спасојевића, Милета Луковића и
остале. Једно време сам радио
кривицу; чинило ми се да су они
били конектовани по тајном каналу с Легијом у време Милошевића, пре него што је дошла нова
ДОС-ова гарнитура. Имали су
значке и оружје ДБ-а пре него
што смо се ми појавили. Никада
нисам упознао храбријег човека
од Зорана. Био је прагматичан,
предвиђао је последице, знао је

је било четрдесет четворо. Од
тринаесторо оптужених за убиство Ђинђића само петоро је
било присутно, док су остали
били у бекству. Чини ми се да
је кривични поступак почео тада
и тако само за потребе предизборне кампање. Сматрам да
суђење није морало да крене
недељу дана пре избора; претпостављам да је било неопходно да се у свим медијима објави признање у полицији Звездана Јовановића дато током
акције „Сабља”. Тек је у фебруару 2004. раздвојена оптужница за убиство Ђинђића од осталих кривичних дела, а потом је
судија Марко Кљајевић кренуо
са саслушањем оптужених и
великог броја сведока.
Суђење је трајало три и по
године. Доротеа Чарнић је казала да је тај судски процес био
највећи професионални изазов
у њиховим каријерама и да су
желеле да се утврди истина.
Пошто су имале обиље материјала са суђења, одлучиле су
да напишу књигу, јер је, по
њихо вом мишље њу, „сва ки
детаљ заслуживао пажњу”.

– Претпоставља се да је један
од разлога због којих је Ђинђић
убијен Закон о сарадњи с Хашким
трибуналом, а потом и закон о
организовању Специјалног суда.
Тачно је да правосуђе није било
за то спремно, као и да је истрага ишла шепаво. Интересантно
је било што је на том предмету
радио Милан Радовановић,
изванредан правник. Током
поступка је ухапшен, а после је
и умро. Кад је реч о позадини
атентата, Срђа Поповић је желео
да на суђењу прикаже контекст
у коме се одвијало убиство Ђинђића. Судију Нату Месаровић
занимало је ко је пуцач, а Поповић је хтео да сазна зашто је убијен. Неизбежно питање у погледу оваквог политичког убиства
јесте ко је имао користи од њега.
Синиша Николић је казао да
је знао само за један сусрет
Ђинђића и Улемека, 5. октобра, када је потоњи премијер
убедио Легију да се „повуку
како би народ мирно прославио изборну победу”, и додао:
– Никада нисам чуо да је помињао Легију. До Зорановог убиства и објављивања имена у меди-

тачно шта ће се десити и ипак је
ишао у сусрет тим „жабама” које
је „гутао”. Када је наша земља
бомбардована, када је убијен
Ћурувија, имао сам задатак да
окупим, тако да се нигде не сазна,
све лидере тадашње опозиције.
Зоран је тражио да пробамо да
оптужимо Милошевића за хладнокрвно убиство новинара на
улици. Наравно, нико то није
хтео да прихвати. Мало потом
из ДБ-а ми је речено да обавестим Зорана да ће га убити у
неколико следећих дана. Невољно је отишао у Црну Гору.
После 5. октобра преовладавао је став да је све готово, али
Ђинђић није стигао да се бави
сопственом безбедношћу. Спаховић сматра да наручилац атентата никада неће бити откривен.
– Неко тиме мора да се бави,
а скоро никоме није у интересу
да утврди истину. Ђинђић никад
није имао пуну власт у Србији;
тек када је убијен, народ је то
видео – закључио је Спаховић.
Мишљење учесника трибине
је да политичка воља потребна
да атентат буде до краја истражен никада није постојала.

ДВЕРИ

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Мањак паркинг-места

Почаст Ђинђићу

Како су чла но ви ГО Две ри
рекли на конференцији за новинаре, настаје све већи проблем
пар ки ра ња вози ла у насе љу
Содара, посебно у Моравској и
Вардарској улици. Пре пола
века није било толико возила,

односи возила из те зоне, па чак
и из Моравске улице, испред
броја 11, уз ивичњак на коловозу где је испрекидана линија.
Чла но ви Две ри веру ју да
суграђани не паркирају возила
на описани начин из неког хира

па је предвиђен простор за паркирање у складу с тадашњим
условима.
Међутим, с временом се број
возила повећао. Проблем је у
томе што су сви они који „извисе” за паркинг-место свакодневно изложени писању казни Комуналне полиције. Ову ситуацију
користи и „паук”, који често

или због бахатости, већ да су
на то принуђени због недостатка паркинг-места. Они се питају колико дуго ће још возачи
са Содаре страховати од „паука” и Комуналне полиције и
закључују да решавање овог
проблема зависи првенствено
од ажур но сти над ле жних
институција, које га игноришу.

***
Што се тиче тог „пакета” са америчким захтевима Србији,
могу да кажем да Србија има свој пакет и да ће бранити своју позицију. Нема потребе да се поново преговара о нечему
што је већ договорено.
(Марко Ђурић, директор Канцеларије Владе Србије
за Косово и Метохију)
***
Шокантна тврдња српског историчара: краљица Елизабета
потомак Немањића.
(Један од наслова с прве стране „Курира”, 11. март)
***
Зоран Ђинђић нас је водио путем лоповлука. Боловао је од
цезаризма, исквариле су га власт и моћ.
(Драгољуб Марковић, кум убијеног премијера)
***
Медији данас промовишу лажи о Ђинђићу, између осталог и
то да се залагао за бомбардовање Србије. Влада ће издвојити
новац за споменик њему, али медији и припадници режима
промовишу супротне вредности.
(Бојан Пајтић, бивши председник ДС-а)

Чланови ГО Демократске
странке су 12. марта, на дан
када је 2003. године извршен
атентат на тадашњег премијера и председника те партије
Зорана Ђинђића, положили
цвеће на спомен-плочу на тргу
који носи његово име. На њој
стоје Ђинђићеве речи: „Гледајте у будућност, тамо ћемо се
срести ви и ја”.

Почаст му је на исти начин
одао и велики број Панчевки и
Панчеваца.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ПАНЧЕВО И ИДУЋЕ СУБОТЕ У СВЕТСКОЈ АКЦИЈИ

ОВИХ ДАНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ

Уклања се надстрешница

Наши суграђани активни
учесници целу деценију
Панчево ће се ове године десети, јубиларни пут придружити акцији „Сат
за нашу планету”. На иницијативу
Светске организације за природу, „Сат
за нашу планету” биће одржан у суботу, 24. марта, у 20.30.
Од тада па до 21.30 светла ће бити
погашена на свим оним институцијама, школама, фирмама, кућама и парковима који гашењем светала не угрожавају безбедност. Они могу да се
при ја ве Секре та ри ја ту за зашти ту
животне средине (065/343-96-99 или
имејл gordana.vlajic@gmail.com), најкасније до 20. марта.
Позивају се сва правна лица да благовремено пријаве своје учешће односно да именују објекте на којима ће се
искључити декоративна расвета у Панчеву или околним насељеним местима
(нпр. осветљење на посебно истакнутим споменицима, мостовима, знаменитим зградама и другим објектима).
„Сат за нашу планету” је глобална
акција у коју се укључују појединци,
организације и институције са заједничким циљем – слање снажне поруке да је могуће нешто предузети против климатских промена, као и да је
могуће променити своје свакодневне
навике за добробит планете и нас који
на њој живимо.
Почев од 2009. године, када је ова
акција први пут организована у Србији,

број градова и општина који је подржавају непрестано расте. Прошле године у њој је учествовао 91 град и општина, а на светском нивоу скоро 7.000
градова из 178 земаља из свих крајева
света. У свету се ова манифестација
одржава једанаест година, а Панчевци
активно учествују у њој целу деценију.
Секретаријат за заштиту животне
средине и Секретаријат за јавне службе и социјална питања овог пута
заједнички припремају пригодан про-

грам у Градском парку који ће окупити присталице акције, као и суграђане који брину о заштити животне
средине. Отвориће га Катарина Бањаи,
чланица Градског већа задужена за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
Акцију „Сат за нашу планету” поред
институција, ове године подржавају
и бројне организације цивилног друштва и компаније.
М. Глигорић

Радници ЈКП-а „Хигијена” започели су ове недеље уклањање надстрешнице бившег хотела „Слобода”, јер
је процењено да је због дотрајалости небезбедна и може угрозити пролазнике.
Тај посао се обавља на основу
решења Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе, а један
од разлога за уклањање надстрешница јесте и то што је због измета голубова и ланаца који су висили с ње
остављала ружан утисак.
Бобан Ђурђев, секретар Секретаријата за инспекцијске послове, изјавио је за „Панчевац” да је ова одлука донета након учесталих пријава
грађана.
– Пресудан разлог за доношење
те одлуке била нам је безбедност
пролазника. Осим тога, то место је
већ годинама руина и нико га не

одржава. Метални делови су одавно
зарђали, а надстрешница се налази
на јавној површини и зато смо донели решење о њеном уклањању. Радови су почели 12. марта, а људи из
„Хигијене” проценили су да ће трајати највише седам дана. Биће уклоње на ком плет на кон струк ци ја –
изјавио је Ђурђев.
Он је апеловао на све грађане да
уколико негде примете неки комунални проблем на који желе да скрену пажњу, слободно то пријаве надлежнима. Рекао је да то могу учинити на телефон „Система 48” 308-948
(од 8 до 15 сати) или на телефон
Секретаријата 308-830. Ако желе,
грађани могу лично доћи у просторије Секретаријата (у згради Градске
управе) од 8 до 9 и од 14 до 15 сати,
или на шалтер 10 у Градском услужном центру.
М. Г.

СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Ускоро нова саобраћајница

„Систем 48” најбржи

Током протеклих седам дана Градско
веће је одржало две седнице. На првој,
9. марта, најпре је утврдило предлог
одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката
привременог карактера на површинама јавне намене, а потом о изменама
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града. Обе су упућене Скупштини града на разматрање и доношење.
Уследило је предлагање одборницима да утврде престанак мандата
директору ЈКП-а „Грејање” Сандри
Божић, јер је она од прошле недеље
званично посланик у Народној скуп-

штини Србије. Градско веће је на крају те седнице дало сагласност Министарству правде да изгради саобраћајни прикључак на Баваништански
пут за потребе комплекса казненопоправног завода. Средства за израду
неопходне документације и за саму
изградњу обезбедиће Министарство.
На састанку одржаном 14. марта прво
је усвојен амандман на предлог одлуке
која је била прва тачка дневног реда
претходне седнице. Затим, Град ће конкурисати на јавном позиву за расподелу средстава за пројекат „Недостајућа
водоводна мрежа у насељу Кудељар-

ски насип у Панчеву”. Од Министарства управе и државне самоуправе потражује се износ од 25,5 милиона динара,
а ако пројекат прође, преосталих потребних десет милиона обезбедиће се ребалансом буџета и из сопствених средстава ЈКП-а „Водовод и канализација”.
Иначе, седница Скупштине града
Панчева најављена је за петак, 16.
март.
С. Т.

Градска управа обавештава грађане
да кварове на инсталацијама јавног
осветљења, које су пријављивали ЈП
Дирекцији за изградњу и уређење
града Панчева, сада могу пријављивати кроз „Систем 48” имејлом на:
sistem.48@pancevo.rs, на телефон
013/308-948 или лично у Градском
услужном центру на шалтеру број
10. Разлог је то што су послови у

вези са овим прешли у надлежност
градског секретаријата за инвестиције.
У обавештењу се наводи и да комуналне проблеме на територији Панчева грађани треба да пријављују
„Систему 48”, јер је то најлакши,
најбржи и најефикаснији начин да
се неправилности отклоне.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КАКО СТЕ ПРОВЕЛИ ПРВИ ТОПЛИ ВИКЕНД ОВЕ ГОДИНЕ?

Шетња у природи

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „КАКО КАЖЊАВА КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА?” ( „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4754)

Читаоци нису стекли
потпуну слику
Желео бих да захвалим „Панчевцу”
на објављеном тексту „Како кажњава
комунална полиција?”. Међутим, прича је остала недовршена, јер нисам
имао прилику да одговорим на оно
што је изјавио Богдан Савић, начелник Комуналне полиције.
За почетак, хтео бих да нагласим
да проблем паркирања испред улаза
у зграду у којој станујем није изолован. Нисам једини који оставља аутомобил на том месту и нисам једини
који је због тога добио казну. Поред
нас станара, ту се паркирају и грађани који долазе у продавницу и они
који доводе своје љубимце у ветеринарску амбуланту.
То значи да се у сваком тренутку на
том месту може видети најмање десет
аутомобила. Осим тога, испред моје и
других, оближњих зграда људи се паркирају више од двадесет година јер на
паркингу иза зграде нема довољно
места за сва возила. Управо то сам
рекао и начелнику Комуналне полиције када је одлучио да ме прими на
разговор о том проблему, после неколико мојих покушаја.
Међутим, у изјави коју је дао вашем
листу рекао је да сам ја наводно најавио да ћу наставити и даље да се
намерно паркирам на том месту. Моја
намера ни најмање није била да се
инатим и расправљам с Комуналном
полицијом, већ само да им укажем
на један пропуст који је многе грађане довео у незгодну ситуацију.
То се јасно може видети из тога
што сам, чим ми је стигла прва казна,
померио возило и платио.

Међутим, прва казна ми је написана 4. јануара, а уручена ми је тек 2.
марта. С једнаким закашњењем сам
добио и другу казну, коју је комунални полицајац исписао 6. јануара. Из
тога произилази да је Комунална полиција писала казне целог јануара и
фебруара, али да их није одмах слала
грађанима!? То значи да су, на пример, они могли да напишу педесет
казни неком грађанину а да он није
обавештен о томе и да није могао да
реагује на време.
Током сусрета с начелником Савићем питао сам га и зашто нас станаре
из моје зграде његови људи нису обавестили да ће почети да нас кажњавају због непрописног паркирања. Он
је рекао да нису дужни да то раде.
Зато ми није јасно зашто је изјавио
да су комунални полицајци окачили
обавештење о кажњавању на улазу у
зграду, јер га није било нигде.
Да би читаоци стекли потпуну слику о овом случају, хтео бих да кажем
и то да поред моје зграде нигде нема
знака да је на том месту забрањено
паркирање. Осим тога, хтео бих да
нагласим да мој аутомобил никога
није угрожавао јер није блокирао улаз
у зграду, прилаз њој, нити тротоар.
Због свега, ова ситуација ме подсећа на
оно што се догодило Јозефу К., главном
јунаку Кафкиног романа „Процес”. Иако
нисам учинио никакво зло, осећам се
беспомоћно пред ауторитетом који
кажњава. Комунална полиција треба да
штити грађане, а не да се они поред ње
осећају угрожено и обесправљено.
Милан Бацковић

В. РАДИЧЕВИЋ

Д. МАРКУШЕВ

За само месец дана доживели смо
најхладније дане у овој години, прелеп бели зимски покривач и прве
топле дане који најављују пролеће.
Иако званично пролеће долази тек
крајем месеца, извесно је да ћемо из
јакни ускочити у лагану летњу обућу
и одећу, јер је, након дебелог минуса, прошлог викенда забележена температура од скоро двадесет степени.
Град је одједном оживео, људи су се
растрчали по улицама и парковима,
сви су некако добили вољу за животом. Ипак, има и оних који се већ
жале на пролећни умор и тешко се
адаптирају на велике промене.
Такозвани пролећни умор заправо
настаје као последица мањка Цe-витамина, који се током зиме не уноси
довољно због једноличне исхране. Из
тог разлога искоришћеност кисеоника у ћелијама и ткиву је смањена,
ослабљен је имунолошки систем и
организам је подложнији болестима.
Ако приметите симптоме као што су
замарање, мањак концентрације, стално зевање и потреба за спавањем
током дана, биће вам јасно да је пролећни умор разлог. Он ће нестати
управо с повећаним уносом количине Цe-витaмина. Доктори сматрају да
се ова појава дешава и због наглих

З. ПЕКИЋ

Е.Б.СТАНИСАВЉЕВИЋ

М. ЂОРИЋ

З. ЈАНИЋ

промена времена, којима се организам тешко прилагођава.
Питали смо наше суграђане како
су они провели протекли викенд и да
ли им смета нагло отопљење.

Фино сам искористио слободно време. Иначе, возим по Панчеву, одем до
Шалинаца, Беле стене, Авале и неких
места у близини где је лепа природа.

ВУЈАДИН РАДИЧЕВИЋ, пензионер:
– Радујем се што је коначно лепо
време. Дивота је изаћи напоље. Шетао
сам овог викенда. Нимало ми не смета нагла промена времена. Волим сва
годишња доба. Лепа ми је и зима,
само када нема грипа и вируса.

ЕМА БАР НА СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ,
приватна предузетница:
– Прија ми ова промена из хладног у топло време. Викенд сам провела с дететом и супругом у Градском парку и Народној башти. То нам
је план и за наредни викенд, јер волимо да проводимо време у природи.

ДРАГАН МАРКУШЕВ, службеник у
ЈКП-у „Хигијена”:
– Време је било дивно, провео сам
га фантастично. Имам један стари
аутомобил из 1929. године и возио
сам младу и младожењу из иностранства који су се венчали у Панчеву.
Такође, имао сам посету у музеју
мотора.
ЗОРАН ПЕКИЋ, службеник у ЈКП-у
„Хигијена”:
– Мени не сметају ни промене ни
хладно време. Био сам ове године и на
скијању. Ишао сам из топлих крајева
у баш хладне, тако да ми ова промена
код нас не смета. За викенд сам мало
упалио скутер и провозао по граду.

МАРИЈА ЂОРИЋ, геронтодомаћица:
– Радим као геронтодомаћица, па
ми је субота радна, а недеља брзо
прође. Не могу да кажем да ми баш
прија за организам нагла промена,
осећа се неки умор.
ЗОРИЦА ЈАНИЋ, пензионерка:
– Мало ми смета, али је подношљиво. Ипак више волим овакво време, јер га подносим боље него хладноћу. Једва сам дочекала да отопли.
Више вре ме на про ве дем напо љу,
шетам са унуком по крају и парку.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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НОВО РУХО ДОМА ОМЛАДИНЕ
Саниран други спрат
Тоалет и за особе са
инвалидитетом

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Боб – природна клопка
за биљне ваши
Уз соју, пасуљ, грашак и
остале зрнене махунарке,
боб (Vicia faba L) представља један од најзначајнијих
извора квалитетних протеина у исхрани људи. Најчешће се употребљавају младе, сочне и крхке махуне и
недозрела зрна. Зрела зрна
крупносеменог боба служе
за спремање варива или се,
самлевена, додају брашну
жита за изра ду хлеб нопекар ских про из во да. У
исхрани људи користи се и
недозрело зрно, као и целе
махуне (боранија). Недозрело зрно се инду стриј ски
спрема конзервисањем. У
народној медицини од зрна
се спремају помоћна лековита средства која се користе као диуретици, за иска-

номску штету. Један од примера овакве производње је
и гајење салате и боба међу
јагодама. У оваквој производњи ваши ће се преселити на салату и боб, а јагоде
ће остати неоштећене.
За сетву боба треба користи ти деклари сано семе,
чистоће 97, а клијавости најмање 75 процената. Количина семена одређује се према сорти, његовом квалитету, а пре свега крупноћи.
Обично је, када је у питању
крупнозрни боб, за хектар
довољно 250–300 килограма, за средњи 200–250, а за
ситнозрни 180–220 килограма. У зависности од крупноће, оптимална дубина је пет
до десет центиметара. Дубље
се полаже на лак шим, а

Компанија НИС је у оквиру програма „Заједници заједно” подржала уређење и реконструкцију дела зграде Дома омладине у
Панчеву. Свечаном представљању реализације пројекта, које
је одржано у понедељак, 12.
марта, присуствовали су Саша
Павлов, градоначелник Панчева, Владимир Гагић, директор
Бло ка Пре ра да у НИС-у, и
Марија Јевић, директорка Дома
омладине Панчево.
Подизањем функционалности
и адаптацијом делова зграде
створени су услови за рад младих музичара и других уметника, као и за одржавање разних
манифестација, што ће допринети развоју културних вредности града. Веома је значајно истаћи да је реконструкцијом дела
зграде обезбеђен и несметани
прилаз особама са инвалидитетом, које ће равноправно моћи
да учествују у свим културним
догађајима у овој институцији.
Компанија НИС је сагледала значај пројекта и подржала га у
оквиру конкурса друштвене одговорности „Заједници заједно” с
циљем промоције и развоја традиционалних и културних вредности Панчева.
Саша Павлов, градоначелник
Панчева, истакао је добру сарадњу локалне самоуправе с НИС-ом
на великом броју пројеката.

– Сарадња НИС-а и Града
Панчева је одлична. Захвалан
сам овој компанији што смо
након много година заједничког рада на реализацији програма „Заједници заједно” донели одлуку да се средства пре
свега улажу у инфраструктуру,
јер је то оно што остаје и што
највише значи свим нашим
суграђанима – рекао је Павлов.
Према речима представника
НИС-а Владимира Гагића, учешће у реконструкцији и модернизацији зграде веома је значајно и за њих као компанију,
јер је реч о установи културе
која је веома важна за Панчево
и младе.
– Желео бих да истакнем да
је, поред овог, НИС у оквиру
програма „Заједници заједно”

у Панчеву на конкурсу 2017.
године подржао још четири
пројекта из области културе,
спорта и екологије. Стало нам
је да се локална заједница развија, да се развијају спорт и
еко ло ги ја, и убу ду ће ћемо
наставити да подржавамо овакве пројекте – истакао је Гагић.
Више о конкретним радовима и значају побољшаних услова за рад како запослених, тако
и корисника говорила је Марија
Јевић, директорка Дома омладине Панчево.
– Захва љу ју ћи про гра му
„Заједници заједно” ми смо
успели да наставимо реконструкцију Дома омладине и да
га учинимо приступачнијим и
за особе с посебним потребама. Веома нам је битна и рекон-

струкција музичког студија,
који годину и по није радио
због лошег стања у ком се налазио. Посебан значај овог пројекта је у томе што млади неће
само боравити у лепом простору, већ ће у слободно време
бити креативнији и продуктивнији – рекла је Марија Јевић.
Потом су присутни обишли
реновиране просторије Дома
омладине и присуствовали пригодном културно-уметничком
програму који су им приредили корисници ове установе: културно-уметничка
друштва
„Абрашевић” и „Станко Пауновић”, драмски студио „Атеље
мла дих”, као и чла ни це УГ
„Панонке”. У наредним данима, све до недеље, кроз програм
„Отворена врата” сви заинтересовани грађани моћи ће да посете ову установу, присуствују
разним радионицама и упознају се с пројектом „Дом је кућа
за све – од Руске болнице до
модерног Дома омладине”.
Компанија НИС већ девет
година заредом подржава и
остварује партнерство с једанаест градова и општина у Србији. До сада је подржано више
од 900 пројеката који су допринели социјално-економском развоју општина и градова, а у које
је уложено више од милијарду
динара. За потребе грађана компанија НИС је конкурсом у 2017.
години у Панчеву подржала пет
пројеката из области културе,
спорта и екологије, за које је
издвојено петнаест милиона
динара.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА

Туристички потенцијали Баната

шља ва ње или за јача ње
(тоник). Младе махуне позитивно утичу на рад срца,
богате су угљеним хидратима, витаминима Б1 и Б2 и
имају мању енергетску вредност од зрна. Користе се,
између осталог, и за спречавање настанка и лечење
Алцхајмерове болести. Зрело зрно се углавном користи у исхра ни дома ћих
животиња. Боб се може гајити у здруженој сетви с просоликим житима, а надземна био ма са се нај че шће
сили ра. Жетве ни оста ци
боба имају до 10% укупних
протеина и могу послужити као каба ста хра на за
домаће животиње, а брикетирани као огрев.
Боб, као важна биљка азотоскупљачица, може се гајити и као сидерат (биљка за
зеленишно ђубрење). Биљке у кратком периоду образују значајну вегетативну
биомасу која се у земљишту
брзо разграђује ослобађајући биљне асимилативе за
наредни усев. У органској
производњи користи се као
биљка која привлачи лисне
ваши, па га сејемо с другим
биљкама којима лисне ваши
могу начинити значајну еко-

нешто плиће на хладнијим
и збијеним земљиштима.
Међуредно растојање најчешће је 45 или 50 центиметара. Пре сетве неопходна је
инокулација семена („нитрагин”, „азотофиксин”).
Температурни минимум
за правилно клијање и ницање је три до четири степена
Целзијуса. Прва међуредна
обрада (култивирање или
окопавање) изводи се када
биљке развију први троперилист, а друга и трећа на
размаку од десет до петнаест дана. Дубина култивирања мора бити у складу с
порастом кореновог система, што значи да је прво
најдубље, око десет центиметара, друго – пет до седам,
а треће најплиће, пет-шест
центиметара. На земљиштима добрих физичких особина изостављање међуредне
обраде доводи до смањења
приноса.
Берба почиње деведесет
до сто шездесет дана после
сетве, кад маху не сазру,
односно садржај влаге у зрну
достигне шеснаест до двадесет процената. Може се
обавити и раније ако ће се
кори сти ти зеле но зрно и
махуне (као код грашка).

У РПК Јужнобанатског управног округа у петак, 9. марта,
одржан је састанак на којем је
пре зен то ван пре ко гра нич ни
пројекат „Локално наслеђе за
активни туризам у Банату”.
Пројекат који реализује Град
Кикин да у парт нер ству са
Западним универзитетом из
Теми шва ра пред ста ви ли су
Саша Танацков, члан Градског
већа Града Кикинде и координатор пројекта, Данијела Чолић
у име Града Кикинде и проф.
др Отилија Хедешан и Дијана
Михуц са Западног универзитета из Темишвара.
Циљ овог пројекта је оснаживање пограничних делова
Баната кроз заједничку промоцију локалног наслеђа и развој туризма.
– Понудили смо да направимо једну заједничку причу у
којој ћемо сви равноправно учествовати у том новом туристичком производу, без обзира на
то што јужни и средњи Банат
нису формално партнери у пројекту. У претходном периоду
рађена су истраживања, а сада
улазимо у други део, када ћемо
радити конкретне ствари које

ће живети и после овог пројекта. Најважнија је идеја да Банат
представимо на десет начина –
рекао је Саша Танацков.
Према његовим речима, овакав вид представљања Баната
треба да стави фокус на оно
што је најбоље и најзанимљивије у два правца, као нешто
што је важно за саме становнике српског и румунског Баната и као нешто што може да се
пону ди неком тре ћем кроз
туристички производ.

– Почели смо да скупљамо
информације и материјале који
су нам неопходни за оно што
желимо да произведемо и створимо овим пројектом. У том
смислу веома је важан годишњи календар туристичких и
етно манифестација у српском
и румунском Банату, јер је сам
пројекат заснован на идеји културног наслеђа – објаснио је
Саша Танацков.
Један сегмент чиниће и „Књига рецепата традиционалних

јела”, а четрдесет ресторана
добиће јединствену прилику да
конкурише за цертификат „Храна из Баната”. Он ће гарантовати да у својој гастрономској
понуди имају макар део неке
традиционалне кухиње.
– Важно је да ресторани виде
интерес у томе. Увек заборављамо оно што је наше, а треба да схватимо да би управо то
било инте ре сант но дру ги ма
који долазе у наше крајеве –
истакао је Танацков.
Цела ова понуда требало би
да се нађе и на софтверској
платформи. У том смисли упућен је позив свима из јужног
Баната који сматрају да имају
квалитетну понуду и да она
тре ба да се поја ви у овом
информатору да се јаве и аплицирају.
Професорка Отилија Хедешан додала је да овим пројектом треба да буду обухваћени
следећи сегменти: занимљивости, историја, природа, архитектура, култура, музика, авантура, садржаји за децу и храна
са овог подручја, из чега ће
произаћи и књига „Банат на
десет начина”.

ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Посао за четрдесеторо људи
Компанија „Лидл Србија” расписала је конкурс за запослење око хиљаду људи широм
Срби је. Вели ки дис конт ни
ланац почиње да послује 2018.
године, када ће истовремено
отворити до двадесет продавница.
У склопу великог таласа запошљавања „Лидл” ће отворити
конкурс за радна места и у
Панчеву, где планира да запосли више од четрдесет продаваца. Ова компанија је потврдила
да је купила две локације у Панчеву: у Улици Моше Пијаде и у
Улици Милоша Обреновића.
Напомињу да ће, без обзира на

расписани конкурс и статус
градње, накнадно бити саопштено које ће продавнице бити
отворене у првом таласу.

„Лидл Србија” ће будућим
колегама понудити конкурентне радне услове у погледу накнаде, бенефита и радног окружења. Продавци у „Лидлу” имаће
петодневну радну недељу, а електронска евиденција радног времена омогућава плаћање прековременог рада по систему „сваки минут се плаћа”.
Заинтересовани кандидати
који желе да раде у наведеним
градовима, могу се пријавити
путем сајта karijera.lidl.rs.
Потребно је да имају минимум
средњу стручну спрему, а искуство у раду с купцима је предност, али не и обавезујући услов.

У складу с „Лидловим” моделом пословања, задаци запослених у продавници се не раздвајају према позицијама, па
продавци имају различита задужења – од рада на каси, преко
рада у пекари и услуживања
купаца, до слагања робе. „Лидл”
ће за све будуће запослене организовати свеобухватну плаћену обуку с циљем увођења у
посао и оспособљавања за рад.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ОТКРИВЕНА НЕЛЕГАЛНА ДЕПОНИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА НА НОВОСЕЉАНСКОМ ПУТУ?!

СЕКРЕТАР ГАЛИЋ У ПАНЧЕВУ

ПРИМЕР УНИШТАВАЊА
СОПСТВЕНЕ ЗЕМЉЕ

Прљав бизнис

» Наставак са стране 1
Основни јавни тужилац Александар Ђорђевић није желео да
износи детаље истраге, али се
поза ба вио пита њем казне не
политике код нас када је реч о
овом обли ку кри ми нал них
делат но сти. На нови нар ска
питања о самом случају и казнама рекао је да је у току предистражни поступак, тако да тужилаштво, у интересу истраге, „не
може да изнесе у јавност било
какве информације”. Како је
рекао нови на ри ма, „посто је
сумња и индиције да је дошло
до кршења закона”. Истакао је
да ће се „истрагом утврдити
степен одговорности” и из тога
ће про и за ћи виси на казне.
Напоменуо је да су „казне генерално јако мале”, тако да окривљеном за кршење прописа у
области управљања опасним
отпадом може бити изречена
казна од шест месеци до пет
година затвора.
О казненој политици говорио је и министар Триван. Како
је рекао, од момента када је
Министарство заштите животне средине покренуло акцију
„потраге за закопаним благом”,

под лупом је казнена политика Републике Србије када је
реч о санкционисању преступника који својом бахатошћу
угрожавају животни простор и

здра вље гра ђа на. Три ван је
додао:
– Казнена политика је, најбла же рече но, неа де кват на.

Министарство спрема предлоге за измену законских аката и
у току је припрема за организовање заједничких састанака
судова, тужилаштва и еколо-

шких инспекцијских органа,
како би заједно пронашли најбољи, најефикаснији и најмеродавнији модел казнене политике. Тражићемо да се казне
максимално повећају. У овој
земљи мора да се уведе пракса
да људи буду осуђени и строго
кажње ни због зага ђи ва ња и
угрожавања животне средине.
Одговорност свих
Случај отпада у Панчеву покренуо је и питање у јавности о одговорности фирми које генеришу,
тј. стварају опасан отпад. Не треба сметнути с ума да у нашој
земљи годишње настаје око
200.000 тона различитих врста
опасног отпада и да су у ланцу
управљања сви субјекти одговорни за његову судбину. Министар
Триван је подсетио надлежне у
„Петрохемији” и НИС-у, као највеће генераторе штетних материја у Србији, да је законом о
управљању и токовима отпада
јасно дефинисана процедура.
– Дужни су да испрате до
краја ток било које опасне материје – до тренутка док она не
постане инертна (безопасна –
прим. аут.). Надлежне службе
у тим предузећима морају знати која је судбина тог отпада.

Нико у ланцу генерисања отпада није амнестиран. „Петрохемија” улаже велики напор када
је реч о токовима отпада и зато
је ова фирма и поднела кривичну пријаву против сопственог радника који, претпостављам, није оба вио свој део
посла. Закон који имамо није
лош, само треба да се поштује
– закључио је Триван.
Како смо сазнали, тренутна ситуација на локацији уз
Новосељански пут није толико драматична, али се становништво у зони утицаја упозорава да не користи бунарску
воду. Накнад ним испи ти ва њем тла утврдиће се да ли је
дошло до кон та ми на ци је
земљишта, а самим тим и подземних вода. Уколико се докаже да је реч о опасним материјама, трошкове уклањања,
санације и третирања сносиће панчевачка локална самоуправа. Министар Триван је
обећао да ће Република Србија, тј. еколошко министарство
финансијски помоћи локалној вла сти уко ли ко буде
потреб но. Незва нич но смо
сазнали да ће за реализацију
овог посла Град мора ти да
издвоји око 150.000 евра.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић присуствовао је у понедељак, 12.
марта, увиђају и узорковању
супстанци потенцијално опасног отпада који је откривен
на локалитету Новосељански
пут на територији града Панчева чији је власник фирма
„Еко 21”, против које су покрајински инспектори за заштиту животне средине у априлу
2017. године поднели кривичну пријаву због незаконитог
складиштења опасног отпада.
Пре ма њего вим речи ма,
последице недозвољеног складиштења потенцијално опасног отпада сносе грађани,
без обзира на то да ли је реч
о њихо вом здра вљу или о
њихо вим сред стви ма као
пореских обвезника.
– Ово у Панчеву је нелегално складиштење опасног отпада. Ти људи су схватили да
могу да се богате преко ноћи,
на штету здравља грађана, и
зато ћемо тражити да се пооштре казнена политика и услови за добија ње дозволе за

мобилна постројења за прераду опасног отпада – изјавио
је покрајински секретар Галић.
Како је рекао, таква лица
могу јефтино да изнајме простор, купе одређена постројења и започну тзв. бизнис за
који им је потребна само полиса осигурања, а не банкарска
гаранција. За све то, према
Галићевим речима, треба свега неколико хиљада евра и
онда се догоди то да нелегално складиште и збрињавају
више стотина тона потенцијално опасног отпада тако што
га једноставно баце, уместо
да га третирају или извезу, за
шта су се обавезали уговором.
Кад је реч о уклањању и
збрињавању таквог отпада,
пре ма речи ма Вла ди ми ра
Галића, у складу са Законом
о управном поступку, позива
се оператер да отпад уклони
о свом тро шку. Ако нема
довољно новца, онда се то
ради из средстава пореских
обвезника, односно локалне
самоуправе, покрајине, министарства.

ОДРЖАН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Почиње ПИСА
тестирање
Међународни сајам образовања „Путокази” одржан је од
8. до 10. марта у Новом Саду.
Реч је о манифестацији коју
су тринаести пут заједно организовали Министарство просвете, науке и технолошког

могло чути, ново ПИСА тестирање почиње средином априла и завршава се почетком
јуна 2018. По критеријумима
OECD за формирање репрезентативног узорка изабрано
је приближно 170 школа. Узор-

раз во ја Репу бли ке Срби је,
Покра јин ска вла да и Град
Нови Сад са идејом да се промовише образовање.
На овогодишњим „Путоказима”, поред факултета, представљени су и научни институти, приватни факултети,
високе и средње школе из Војводине. Када је реч о сајамским активностима, посетиоци су ове године били у прилици да учествују на неколико занимљивих округлих столова и панел-дискусија посвећених образовној политици
код нас. Посебну пажњу јавности привукла је дискусија
о реализацији међународног
програма тестирања ученика.
На штанду Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја Анамарија Вичек,
државни секретар, говорила
је на панелу „ПИСА – значај
ПИСА тестирања у процесима модернизације васпитнообразовног система”. Како се

ком су обухваћене гимназије,
средње стручне школе, мањи
број основних школа, државне и приватне школе из различитих региона.
Поред основних домена –
математичке, језичке и научне писмености, ученици ће
први пут радити и тест из
финансијске писмености и
гло бал них ком пе тен ци ја.
Тестирање ће се реализовати
у потпуности електронски. У
ПИСА тестирању учествује
преко 80 земаља. Резултати
откривају какав је капацитет
ученика да стечена знања и
вештине примене у кључним
областима, односно колико
су та знања функционална у
свакодневном животу.

РЕАЛИЗОВАН ЗАЈЕДНИЧКИ ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Безбедније управљање хемикалијама

Приближавање
европским
стандардима

Немерљива
друштвена корист
Прошле недеље објављени су
резултати заједничког твининг
програма Србије и ЕУ који се
односио на решавање проблема у области хемикалија и биоцидних производа. Реч је о пројекту „Даљи развој управљања
хемикалијама и биоцидним
про из во ди ма у Репу бли ци
Србији”, вредном милион евра,
који су реа ли зо ва ли наши
стручњаци у сарадњи са словеначким министарством здравља (Уред за хемикалије) и
Агенцијом за животну средину Аустрије, у периоду од септембра 2015. до марта 2018.
године.
Тим поводом заменица шефа
Делегације ЕУ у Републици
Србији Матеја Норчич Штамцар изразила је задовољство
због успешног завршетка програма који је, по њеном мишљењу, приближио Србију Европ-

ској унији и допринео отварању еколошког поглавља. Истакла је да ће велика европска
породица и у наредном периоду бити отворена за пружање
финансијске помоћи Србији у
остваривању циљева у вези с
постизањем европских стандарда у животној средини.
Успех овог пројекта још једна је у низу потврда да су твининг пројекти значајан инструмент за међусобну сарадњу ЕУ
и земље кандидата за чланство.

Реализација овог конкретног
пројекта приближила је Србији законодавство ЕУ и представила практичан пример како
земље чланице решавају проблеме у области хемикалија и
биоцидних производа – закључак је прошлонедељног скупа.
Јавности су презентовани резултати заједничког рада стручњака из институција земаља
чланица Уније и српског тима
Министарства заштите животне средине. Дате су препоруке

за усклађивање правног оквира за управљање биоцидним
про из во ди ма са зах те ви ма
европских прописа, као и препоруке за спровођење целокупне европске праксе у области
упра вља ња хеми ка ли ја ма и
биоцидима. Одрживост резултата пројекта рефлектоваће се
у одговарајућем спровођењу
законодавства након приступања и ефективном доприносу Србије процесима и програмима које је Европска унија
установила ради остваривања
политике безбедног управљања хемикалијама.
Према речима надлежних,
овај пројекат је уједно допринео уна пре ђе њу упра вља ња
хемикалијама и биоцидним
производима, а корист имају и
привреда и грађани Србије.
Наиме, овим се мења пословно окружење и политика компанија које послују с хемикалијама, јер им се намеће обавеза да остваре конкурентност
на једин стве ном европ ском
тржишту. С друге стране, шира
јавност биће безбеднија захваљујући високом нивоу заштите здравља људи и животне средине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Како се заштитити од
мобинга?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Борба с мобингом је тешка,
неизвесна и често се завршава предајом и губитком посла
и здравља. Притисак на запосленог ретко кад је физичког или сексуалног карактера, а много више се манифестује психичким терором,
омаловажавањем и сваљивањем кривице на жртву мобинга. Мобере карактеришу егоизам, ароганција, суровост и
способност манипулације. С
друге стране, они су емоционално сиромашни, без капацитета за љубав, радост, игру
и креативност. Њихово агресивно и садистичко понашање неретко постаје психопатско, а жртви се не дозвољава
да каже било шта у своју
одбрану. У таквим околностима и атмосфери страха
многи се додворавају и придружују моберу како би избегли ситуацију да и они буду
мобинговани.
Али све док у једном друштву не пре вла да свест о
великој економској и свакој
другој штети коју доносе негативна селекција, закон јачег
и мобинг који из тога произла зи, жртви не пре о ста је
ништа друго него да брани
свој интегритет, психичко и
физич ко здра вље. Жртви
мобинга саветује се да се одупре на време, јер вишегодишње малтретирање неминовно доноси деградацију лич-

ности и болест. Губитак самопоуздања и психичке тегобе
умањују способност функцио ни са ња на свим пољи ма
људског деловања. Разлози
за недовољан број тужби за
мобинг леже у страху, слабијем познавању закона и
неповерењу у правосуђе. Ни
када је ситуација безнадежна, не треба одустајати од
тужби и кривичних пријава,
јер у супротном идемо наруку онима који крше закон.
Веома је важно да јавност
утиче на законодавну регулативу како би узбуњивачи
били заштићени од одмазде,
мобинга и губитка посла.
Први корак који жртва
мобинга треба да предузме
јесте разговор с мобером и
указивање на то да су његови поступци противзаконити, нехумани и штетни по
колектив, уз захтев да се с
тим престане. Никако се не
смеју доносити нагле одлуке
у смислу напуштања радног
места, јер то мобер и жели.
Треба водити дневник нежељених догађаја са евентуалним сведоцима, документима и тачним датумима. О
свом стању и факторима који
утичу на здравље обавезно
обавестити изабраног лекара или психијатра. Обраћање надређеним особама и
институцијама је исто тако
веома важно. О мобингу треба обавестити медије и што
већи број људи како би се и
они ослободили, проговорили о својим искуствима и
пружили подршку.
Жртви мобинга ће највише помоћи едукација о тој
теми, као и о комуникацији
и радном праву. Потребно је
да се активира на разним
другим пољима, да ради на
себи и својој продуктивности, обра зо ва њу и раз во ју
здраве личности. Веома је
важно дружење с људима,
развијање оптимизма и позитивног мишљења.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЈОВАН РУДИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

ПАЦИЈЕНТКИЊЕ СУ ОДЛУЧИЛЕ:
ДОКТОР ЗА ДЕСЕТКУ!
Гинеколошки
прегледи обављају се
суботом у Заводу
„Панчевац”
Када на интернет претраживачима унесете име др Јована
Рудића, гинеколога-акушера на
ГАК-у „Народни фронт” у Београду, отвориће се велики број
страница на којима се он спомиње – како у текстовима бројних медија где он као саговорник скреће пажњу на важност
редовних гинеколошких прегледа, тако и у коментарима
читатељки и постовима на различитим форумима посвећеним здрављу, гинекологији или
трудноћи.
Оно што се у тим коментарима може запазити, јесте да о
овом доктору сви говоре само
у суперлативу: врхунски стручњак, изванредан хирург, диван
човек посвећен свом послу и
пацијенткињама... У свету у
коме смо навикли да на рачун
запослених у здравству одлазе
махом кри ти ке и опту жбе,
чињеница да неки лекар добија оволико похвала заиста завређује пажњу. Међутим, ово и не
би била тако важна ствар за
Панчево и Панчевке да управо
др Јован Рудић није један од
сталних чланова тима специјалиста Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”.
Он у овој установи обавља прегледе сваке суботе, а пацијенткиње могу заказати преглед
радним данима од 7 до 14 сати
путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Не уздајте се у срећу!
Одлазак код
гинеколога једном
годишње спасава
живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Стручни и нестручни
козметичари

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
У време свеопште трке за
новцем појављује се и у области козметике, неге и лепоте
сијасет нестручних особа које
се представљају као стручна
лица, а завршили су само
неки једнодневни курс или
погледали туторијал на „Јутјубу”. Ова појава је преплавила нашу земљу, свакодневно
ничу нови салони или се отварају у кућама, што ствара
нело јал ну кон ку рен ци ју.
Салони који раде у кућној
режији нису пријављени, не
пла ћа ју порез, допри но се,
простор... спуштају цене до
нивоа симболичних, таман
толико да привуку клијенте
и онда ту настаје прави проблем. Клијенти схвате да нису
добили оно што су желели и
ства ра се погре шна сли ка

како тај лоше урађени третман није добар. Наравно да
је та козметичка процедура
добра, али само када је уради стручан козметичар.
Особе или салони који раде
по кућама немају адекватно
знање из те области и зато се
крију. У супротном се не би
се крили, већ би радили јавно као сав нормалан свет. За
рад би користили проверене
квалитетне материјале познатих реномираних брендова,
а не јефтине и нетестиране
производе.
Нажалост, није све савршено ни у пријављеним салонима, јер законом није све
најбоље регулисано, па се и
ту провлаче нестручне особе. Није лако у мору разноразних салона, определити
се за прави. А прави је онај
салон који улаже у образовање и уса вр ша ва ње сво јих
запослених, онај у коме се
осећате пријатно и у коме
добијате баш онакву услугу
какву желите. Прави је салон
онај који користи атестиране познате брендове, сигурне и безбедне за здравље.
Такође, чистоћа салона је на
првом месту, јер су и радник
и клијент изложени опасности од заразе ако се користи
нестерилан прибор.
Избор увек постоји и увек
је на нама.

Петак, 16. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЦ: Какве врсте прегледа обављате у Заводу „Панчевац”?
ДР ЈОВАН РУДИЋ: Почели
смо од најважнијег, а то су комплетни гинеколошки прегледи
које свака жена не треба, него
мора урадити једном годишње.
Ако узмемо у обзир чињеницу
да у просеку у Србији сваког
дана једна жена умре од рака
грлића материце и да је то једна од три најчешће врсте малигних тумора од којих жене оболевају и губе животе у нашој
земљи, јасно је колико су редовни гине ко ло шки пре гле ди
важни. Приметити промене у
почетној фази и „сасећи их у
корену” једнако је спасавању
живота. Рак грлића материце
најлакши је за дијагностику и
лечење и једини чији је узрок
настајања познат, а ипак имамо овако недопустиво лошу статистику. Морам да будем сурово искрен и да кажем да су
жене у Србији изузетно неодговорне и да своје здравље,
нажалост, често стављају на
последње место. Не могу то
никако да схватим. Све жене
које познајем имају свог фризера, козметичара, маникера,
педикера, знају им и имена и
породично стабло, а немају свог
гинеколога и не одлазе на основни гинеколошки систематски

Страну
припремила
Драгана

Кожан

преглед. То је погубно за здравље читаве наше популације.
• Шта обухвата основни гинеколошки преглед и какве податке нам даје?
– Подразумева преглед гениталија и видљивог дела грлића
материце, колпоскопију, Папаниколау тест, све брисеве и
ултразвук. Колпоскопија је изузетно важна управо у раној
дијагностици карцинома, јер
нам омогућава да откријемо
малигне промене у њиховој
почетној фази. Са мном у тиму
у Заводу „Панчевац” ради и др
Љиљана Димитријевић Лесендрић, гинеколог-акушер. Она
је стручњак управо за цитологију и рану дијагностику карцинома грлића материце. У
зависности од резултата систематских прегледа, по потреби
ради мо и додат не услу ге.
Наравно, на прегледе могу доћи
и труднице и породиље или
пак жене код којих је већ дијагно сти ко ва но неко обо ље ње.
Ипак, понављам: било би идеално да жене на преглед не
доведе болест, већ навика да
брину о свом здрављу. Модеран и савремени простор Завода „Панчевац”, који по својој
опремљености и капацитетима
може парирати неким од врхунских бео град ских кли ни ка,

На преглед могу доћи
и труднице.
дозвољава нам и то да заједно
с менаџментом Завода планирамо да се у скоријој будућности бавимо и инвазивнијим
про це ду ра ма које зах те ва ју
мало специфичнију организацију, но о том потом.
• Шта изазива рак грлића
материце и да ли је он карактеристичан за одређено животно доба жене?
– До болести доводи хумани
папилома вирус (ХПВ), који се
открива колпоскопијом и Папаниколау тестом. Што се тиче
година живота када се он јавља,
правила више нема. Страшно
је то што нам долазе све млађе
особе, узраста од око 20–25 година са преканцерозама највишег
степена, и то случајно откривеним. Прошле године сам имао
случај девојке од 19 година са
преканцерозом на грлићу, а
недавно смо и код једне двадесетогодишње пацијенткиње

дијагностиковали карцином јајника. Лоша страна карцинома
је у томе што он углавном почиње без икаквих симптома и тегоба, а када се појаве болови и
крварења, то је већ знак да је
болест у поодмаклој фази, када
углавном ни хирургија више не
помаже. Ипак, постоји и релативно добра страна приче: рак
грлића материце има своје преинвазивне форме и еволуција
болести је вишегодишња. То
значи да имате просечно неколико година на располагању да
ухватите болест у раној фази и
да је једноставно излечите. Стога бих свим женама препоручио да се не уздају у срећу, већ
да поклоне себи пет минута
годишње и оду на прегледе. Они
су неинванзивни, безболни, једноставни, краткотрајни, нису
непријатни, не представљају

никакав животни некомфор, а
корист може бити вишеструка.
• Како то да је у неким земљама канцер грлића материце
изузетно ретка болест или је
готово и нема, док је у Србији
стање алармантно?
– Ствар је у закону. У Норвешкој је, на пример, рак грлића
материце искорењен зато што је
одлазак на гинеколошки преглед
у тој земљи, као и у многим другим државама Европе, законска
обавеза сваке жене. Ако у тим
земљама оболите од рака грлића
материце, трошкове лечења сносите сами, јер нисте испоштовали своје обавезе и отишли код
лекара на време. По мом мишљењу, овакву стратегију требало би
применити и у нашој земљи.
Сигуран сам да би то било делотворно решење, које би врло брзо
променило лоше статистике.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Посни мињони
Састојци: децилитар
уља, два децилитра
киселе воде, нарибана
корица једног лимуна,
12 кашика шећера, 10
кашика млевених ораха, 275 грама брашна
и један прашак за
пециво.
За први фил: 250
грама маргарина, 100
грама шећера, кесица
ванилин-шећера, 100
грама посног кекса и
неколико капи рума.
За други фил: 200
грама шећера, децилитар воде, 200 грама
млевених ораха и 100
грама чоколаде.
Припрема: Измешати све састојке и испећи кору у великом плеху од пећнице обложеном масним папиром. Пећи 15–20 минута у
рерни загрејаној на 200 степени. Умутити пенасто маргарин, додати шећер, млевени кекс и неколико капи рума, па намазати преко
испечене корице.
За други фил скувати сируп од шећера и воде, прелити орахе и
додати чоколаду. Кад се охлади, премазати преко првог фила. Сећи
на мање коцке, прелити глазуром од чоколаде и декорисати гранчицом ушећерених рибизли.
Напомена: ако желите да колачићи буду дебљи, испеците их у
мањем плеху.
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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Петак, 16. март 2018.
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РОЂЕНДАН ШКОЛЕ „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НЕГОВАЊЕ БИТНИХ ВРЕДНОСТИ
Разноврстан програм
Одбојкашки меч
између ученика
и наставника
Основна школа „Борисав Петров
Браца” прославила је 6. марта
57. рођендан. Тог дана је одржана приредба на којој су ученици рецитацијама, плесом,
песмом и глумом одушевили
присутне госте и родитеље.
Програм је био заиста разноврстан: песме на италијанском
и француском језику, драматизација комичних ситуација
из школских клупа, представљање азбуке преко пројектора, рецитације о школи, као и
промовисање правилног и безбедног коришћења интернета...
Публика је заиста уживала.
Ипак, то није било све. Обележавање рођендана наставило
се и наредних дана низом различитих активности. У склопу
планираног програма прославе
одржане су бројне креативне
радионице у којима су учествовали ученици од првог до осмог
разреда. Почетак свечане неде-

ље био је у знаку ликовне уметности, па је у холу школе одржана изложба ученичких радова. Да је у овој школи физичко
васпитање и бављење спортом
веома важно, показао је и велики број утакмица које су одигране. Одржан је турнир у малом
фудбалу, а традиционално је одигран одбојкашки меч између уче-

ника и наставника, као и неколико кошаркашких утакмица.
Све ове активности одвијале су
се у пријатној атмосфери, где
су се ученици и наставници,
поред навијања за своје екипе,
и дружили.
Крај недеље остављен је за
различите квизове. Ђаци су, уз
игру и забаву, учествовали у

квизу опште културе, а могли
су да покажу и знање из књижевности у занимљивом интерактивном квизу.
Све активности поводом обележавања дана школе пажљиво
су планиране и осмишљене, с
намером да се укаже на битне
вредности које ова школа годинама негује.
А. Живковић

„Тихо вече с Мерилин
Монро” Луси Холидеј
Либи Ломакс, неуспела глумица, несрећна у љубави,
повлачи се у свет класичних
филмова, где бесмртни живот
звезда великог екрана нуди
много више романтике него
Либина свакодневица.
Претходне недеље су биле
пра ви тор на до за Либи
Ломакс. Не само да излази с
најзгоднијим мушкарцем на
планети већ је изгледа добила привлачну пословну понуду која ће избрисати њен статус про па ле глу ми це. Не
може да верује како јој се
живот одједном преокренуо.
Овај опти ми зам ће брзо
нестати кад буде схватила да
Дилон О’Ха ра није пра ви
човек за стабилну везу. Али
када се још једна незвана

гошћа, у лику Мерилин Монро, појави на њеној старој
софи, Либи би се радо мењала с неким само да се врати
у стварност. Срећом па је ту
њен најбољи друг Оли да је
чврсто држи на земљи. Либи
сумња да је Мерилин права
особа за савете о везама, али
можда је боље да је послуша
пре него што буде касно.

Два читаоца који до среде, 21. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Ко је ваша омиљена филмска звезда?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тихо вече с Мерилин Монро” Луси
Холидеј. 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

ЛИКОВНИ И ПОЕТСКИ КОНКУРС

Ово је моја Србија
Удружење „Лас хентес” из Панчева расписује први ликовни и
поетски конкурс под називом
„Ово је моја Србија”. Право
уче шћа има ју деца изме ђу
седам и четрнаест година.
Циљ ликовног и поетског
конкурса је да се ангажују деца
млађег и средњег школског
узраста која имају таленат за

писање поезије или кратке прозе, или за цртање. Деца ће се
бавити својом земљом, интересоваће се за њену историју,
културу, значајне људе и све
остале особености које чине
српски народ.
Званична тема је „Ово је моја
Србија – њена историја и тради ци ја”. Жири ће ода бра ти

десет најбољих радова и биће
награђено пет литерарних и пет
ликовних радова. Од четрдесет
ликовних радова биће приређена изложба у галерији Градске библиотеке Панчево. Најбољи радови ће се наћи и у
књизи „Стиховање”, која ће
наста ти као резул тат првог
Фестивала рецитовања поезије

на српском језику, који ће бити
одржан у мају текуће године.
Кандидати заинтересовани
за ликовни део конкурса цртеже треба раде на блок-папиру
уобичајених димензија, материјалима по жељи.
Радови се могу предати до 1.
маја у секретаријату Градске
библиотеке Панчево. М. М. В.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВАНЕ ИВАНОВИЋ

Живот кроз колорит светлости
У Галерији савремене уметности у уторак, 13. марта, отворена је изложба слика Иване Ивановић под називом „Омаж Оиви
Тоики – Интерпретација живота кроз колорит светлости”.
Тема ове изложбе је омаж
финском уметнику, интерпретиран кроз колорит светлости
као симбола живота.
– Код Оиве Тоике ме импресионира стакло и сама техника дуваног стакла, која је другачија него било која друга.
Самим тим и рефлексија, пробијање светла кроз стакло и
боје – рекла је Ивана Ивановић.

Посетиоци ће до 23. марта у
Галерији савремене уметности
моћи да погледају десет одличних радова, сликаних техником уље на платну.
Ивана Ивановић је рођена
1991. године у Београду, а звање академског уметника стекла је 2014. године на Факултету примењених уметности
Уни вер зи те та у Бео гра ду.
Мастер-студије завршила је на
Факултету за медије и комуникације. Чланица је УЛУС-а
од 2017. године, а од почетка
2018. носи звање самосталног
уметника.
М. М. В.

Почело пријављивање за бијенале графике
процес започео је деведесетих
година 20. века, у свим посткомунистичким земљама. У неким
земљама (као нпр. у Србији) заступљен је све до данас. Главни узрок
транзиције је, према теоретичарима, економска криза која је
погодила ове земље. Поред економских промена и свеобухватне приватизације, дошло је и до

дубоких промена политичког
система. Економиста Ј. Корнаи
сматра да никада до сада није
дошло до такве мирне, ненасилне, брзе и свеобухватне промене
друштва, што ову транзицију чини
јединственим догађајем у људској историји…”, пише на званичном сајту Историјског архива у Панчеву.

Тајне, тајне... Жене их најчешће откривају у тренуцима када су саме, у приватно сти чети ри зида. Али
понекад се деси да шапатом изговорене речи дођу
до погрешне особе и заувек
јој промене живот.
Управо то се догодило Труди Вилијамс: сасвим случајно је сазнала да је муж вара
на све стране. Као да то није
довољно, њена ћерка пролази кроз бунтовничку фазу, а
болесна мајка је у старачком
дому. Последње што јој је
требало, јесте да од тетке
наследи трошну кућу и у њој
ништа друго осим гомиле
успомена и сломљених џиџа
биџа. Сада још треба и да је
реновира, али у том подухвату ипак неће бити усамљена. Били Ли Такер, ком-

шија и помало необичан лик,
заљубљен у Труди откад зна
за себе, није ни сањао да ће
имати прилику да опет буде
поред ње. Док стара кућа
поприма ново рухо, Труди и
Билија ће сачекати романтично изненађење и оживети у њима осећања за која су
се плашили да су их заувек
изгубили.

Два читаоца који до среде, 21. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта
не бисте никада волели да чујете да се прича о вама?”, наградићемо по једним примерком књиге „Прича се о нама” Керолин Браун. 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 мре-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

EКС ЛИБРИС 2018.

Историјски архив у Панчеву
саопштио је да је почело пријављивање за седми Међународни бијенале графике „Екс
либрис 2018 – Транзиција”.
„Транзиција је свеобухватан
процес промена и прелаз ’из социјализма у капитализам’, повратак у тржишну привреду и у грађанску демократију. Као светски

„Прича се о нама”
Керолин Браун

Детаљније информације о
начину пријављивања могу се
добити на телефон 013/317344 (локал 18), електронским
путем
(имејл
адре са
jaksic05@gmail.com) и на сајту Историјског архива у Панчеву. Контакт-особа је Јелена
Јакшић.
М. М. В.

Не пропустити јуче
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас шта сте могли
да урадите јуче, а нисте. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Јуче” Фелисије Јап за два
наша читаоца или читатељке који су нај кре а тив ни је
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Могла сам и јуче да одговорим на ваше питање, али
нисам, пошто нисам имала
инспирацију. Мислим да ми
је данас срећан дан, па је
добро што сам сачекала са
одговором.” 064/5214...
„Јуче је био идеалан тренутак да започнем дијету, да
кренем у теретану и да оставим цигарете. Ко ми је крив
што сам тај савршен моменат пропустила, ко зна кад ће
сад доћи следећи!” 064/2302...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
зашто децу не треба држати под
стакленим звоном. Они ће освојити по један примерак књиге
„Стаклено звоно” Силвије Плат.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Зато што ће их живот
ломити као да су од стакла!”
060/4432...
„Покаже се на крају да стаклено звоно и оно што се
одре ђе ној сор ти дома ћих
животиња ставља око врата
изађу на исто. Ако не желите да вам дете буде овца, оканите се звона.” 064/1590...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како
бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.
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АКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ЗАБРИЊАВАЈУЋА СТАТИСТИКА ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

Контрола везивања
појасева

МЕЂУ НАРКОМАНИМА И МАЛОЛЕТНИЦИ
Током 2017. године
код двадесет једног
малолетника
пронађени наркотици

ствовали у тим анкетама признало је да користи мобилни
телефон током вожње.
Колико је везивање сигурносних појасева важно, довољно се види из податка да од
укупног броја страдалих возача аутомобила и других лица
у њиховим возилима током
2017. године готово 60 одсто
њих није имало сигурносни
појас на себи у тренутку саобраћајне несреће.
Према публикацији коју је
објавила Светска здравствена организација, правилно
коришћење сигурносног појаса смањује ризик од смртног
стра да ња у сао бра ћај ним
незго да ма за више од 60
одсто.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА

Међу лицима која је прошле
године Више јавно тужилаштво
процесуирало због наркоманије била су и 24 малолетника:
један од њих по основу члана
246 Кривичног законика, којим
се санкционишу неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога, чак двадесет једно лице по основу члана
246а (неовла шћено држа ње
мање количине, за сопствену
употребу, супстанци или препарата који су проглашени за
опојне дроге) и две особе по
основу члана 247 (навођење других лица на уживање дроге).
Најтежи случајеви којима се
бавило Више јавно тужилаштво
у прошлој години јесу осам
силовања (због којих је пријављено пет пунолетних лица и
три малолетника) и четири убиства (починила су их три пунолетна и једно малолетно лице).

Аутомобил ударио жену
На ауто-путу Опово–Панчево
у ноћи између 10. и 11. марта догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је
погинула једна жена. Она је

пешачила путем и у једном
тренутку је почела да прелази коловоз ван пешачког
прелаза, на неосветљеном
делу пута.

Тада ју је у пуној брзини
ударио аутомобил „фијат пунто”. Ударац је био толико јак
да ју је возило одбацило у другу траку, за возила из супрот-

ног смера. На њу је тада налетело и друго возило, марке
„рено кангу”. Несрећна жена
је преминула у колима Хитне
помоћи, на путу до болнице.

Поводом инцидента у Бору,
када је полицајац пуцао у
провалника који га је пре тога
попрскао бибер-спрејом, Синдикат српске полиције саопштио је да је посту пак

напад ну тог коле ге био
оправдан.
ССП је у свом саопштењу
похвалио и реакцију министра уну тра шњих посло ва
Небојше Стефановића, који
је после тог догађаја најавио
да ће тражити пооштравање

казни за све напа да че на
полицајце.
Синдикат српске полиције поставио је и једно питање: „Како је могуће да медији за које је главна вест била

то што је један полицајац
употребио оружје у складу
са законом нису поставили
питање откуд нападач кога
је ранио на слободи, после
само три године колико је
прошло откако је осуђен због
тога што је убио оца?”

Више јавно тужилаштво у
Панчеву је током прошле године запримило кривичне пријаве против 249 лица. Од тога су,
након извршених провера, пријаве против 77 лица уступљене
дру гом, месно над ле жном
тужилаштву. Од укупног броја
поднетих кривичних пријава,
сто тридесет једну је поднела
полиција, против 40 лица су
пријаве поднеле оштећене особе, а против једног лица други
државни орган. Кривичне прија ве су одба че не про тив 57
њихових подносилаца, након
чега је њих тринаесторо поднело приговоре који су одбијени после одлука београдског

Апелационог јавног тужилаштва.
После разматрања поднетих
кривичних пријава Више јавно тужилаштво издало је наредбе о спровођењу истраге против 83 лица. Након спроведене истраге против једног лица
она је обустављена, за 18 лица
су издате наредбе о њиховом
завршетку, док су истраге против 64 лица у току. Након оних
које су окончане оптужено је
18 особа, од чега је у пет случајева изречена затворска казна.
Сви оптужени су мушкарци.
Од укупног броја затворских
казни у прошлој години је у
три случаја одређена и мера

У НАШЕМ ГРАДУ, 8. МАРТА

Саобраћајци пријатно изненадили суграђанке
Панчевачки саобраћајни полицајци су 8. марта у јутарњим
сатима једним лепим гестом
улепшали тај празник нашим
суграђанкама које возе. Они
су у центру града заустављали
припаднице лепшег пола које
су биле за воланом, поклањали им цвеће и честитали Дан
жена.
Панчевке које су том приликом заустављене биле су пријатно изненађене овим гестом.
Једна од њих је рекла да је очекивала да ће то бити контрола
саобраћаја, али није било тако,
због чега је била пријатно изненађена тим гестом.
– Свака им част и све похвале за њих, јер брину о нашој
без бед но сти и пожр тво ва но
раде свој посао – рекла је она.
Друга суграђанка коју су саобраћајци зауставили изјавила
је да никад није доживела тако
нешто за 8. март. Она је додала да је акција коју су спровели сао бра ћај ни поли цај ци

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Оправдана реакција
нападнутог колеге

ФОТО:

Припадници саобраћајне полиције почели су у понедељак,
12. марта, да спроводе појачану контролу учесника у саобраћају широм Србије. Током
те акције, која ће обухватити и
државе чланице Европске уније, као и Швајцарску, Норвешку и Грузију, контролисаће
се коришћење сигурносних
појасева у возилима и мобилних телефона током вожње.
Резултати најновијих истраживања Агенције за безбедност саобраћаја указују на то
да је проценат коришћења
појаса на предњим седиштима у Србији око 76 одсто, а на
задњим свега око 12 одсто.
Поред тога, око шест одсто
возача у Србији који су уче-

DAILYMEDICALINFO.COM

Два малолетника
осумњичена за
навођење других
лица на узимање
дроге

„одузимање предмета”, а у једном случају обавезно лечење
наркомана. За 27 лица је одређен притвор дужи од три дана.
Што се тиче времена извршења кривичних дела, она су у
145 случајева почињена током
прошле године, а 27 у ранијем
периоду.
Више јавно тужилаштво је у
прошлој години било суочено
и с малолетничким криминалом. Пријављена су 222 млађа
и старија малолетника, а у 18
случајева у питању су била деца.
Од укупног броја поднетих
кри вич них при ја ва про тив
малолетника одбачене су 64
због целисходности или из неког
другог законом предвиђеног
разлога, док је за девет лица
након завршеног припремног
поступка предложена обустава,
а за 40 малолетника (39 старијих и један млађи) Вишем суду
у Панчеву поднет је предлог за
изрицање васпитне мере. Од
тога су донете правноснажне
одлуке за 26 малолетника.
Више јавно тужилаштво је у
прошлој години поступало и
поводом кривичних пријава које
су поднете због наркоманије.
Четрдесет четири пунолетна лица
процесуирана су на основу члана 246 Кривичног законика, а
16 пунолетних особа процесуирано је на основу члана 246а.

Неуобичајена акција у Панчеву
добар корак у јачању сарадње
грађана с полицијом.
Саобраћајци који су поклањањем цвећа током контроле
саобраћаја дамама честитали
празник истакли су да су хтели да им улепшају 8. март и да
их подсете да поштују саобра-

ћајне прописе и да, због лошег
времена, пажљиво возе.
Саобраћајци су 8. марта делили цвеће женама у свим градовима у којима су седишта
полицијских управа. Oдлуку о
томе донео је министар унутрашњих послова Небојша Сте-

фановић. Он је поводом тог
празника разговарао с припадницима Управе саобраћајне
полиције из Београда. Током
тог разговора захвалио је њима
и њиховим колегиницама на
свему што предузимају да би
грађани Србије били безбедни.
– Желим да честитам свим
дамама овај посебан дан и да
им захвалим што се неуморно
боре за своје породице, колеге и
пријатеље, и на свему што предузимају да би наша земља била
боља – изјавио је Стефановић.
Осми март је на оригиналан
начин обележила и група од
шест жена које раде у Полицијској бригади за град Београд. Оне су тог дана отишле у
Институт за трансфузију крви
и дале крв. Једна од њих је
изјавила да то раде сваке године, јер желе да личним примером укажу на значај давања
крви, један од најплеменитијих гестова, којим се спасавају
животи.

ОВИХ ДАНА НА НЕКИМ МЕСТИМА У СРБИЈИ

Наши специјалци вежбају са Американцима
Ових дана у Србији се одржавају заједничке вежбе припадника Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Србије и Европске команде за специјалне операције (SOCEUR)
америчке војске.
Због опасности од тероризма они вежбају противтерористичка дејства и блиску борбу у урбаним условима и имају заједничка гађања. Како је
обја ви ла срп ска редак ци ја
„Спут њи ка”, ове зајед нич ке
активности наших и америчких спе ци ја ла ца изво де се
након проучавања начина деловања терориста.
– Припадници САЈ-а и те
како имају шта да науче. На
пример, како препознати терористе, које нове методе и експлозивне направе они користе,
како их преносе – изјавио је
саговорник „Спутњика” новинару тог интернет портала.
Према његовим речима, командант САЈ-а Спасоје Вулевић завршио је тромесечну обуку на Академији Еф-Би-Аја у Америци, па

Овако изгледа САЈ

је сигурно и то један од разлога
због чега та елитна јединица наше
полиције има добру сарадњу са
Американцима.
Саговорник „Спутњика” изјавио је за тај интернет портал и
да је Србија, што се тиче приправности и обучености наших
специјалних јединица, апсолутно безбедна, јер су њихови
припадници спремни за борбу
како у градским, тако и у сеоским подручјима.

Он је прецизирао да наше
полицијске специјалне јединице не сарађују само са Американцима, него и с колегама из
многих других земаља. Као
пример за то навео је да су
полицајци из Србије били на
обуци у Израелу и у Русији.
– Познајем људе који су били
на обуци у руском ФСБ-у. Више
генерација наших људи одлазило је на семинаре у Русију, а
њихови стручњаци су долазили

код нас. Инструктори ФСБ-а су
долазили овамо да виде како су
наши људи у пракси применили оно што су научили у Русији
– додао је он.
Иначе, заједничка вежба наших
и америчких специјалаца одржана је и током априла прошле
године, у једном селу на планини Гоч. У њој су учествовали и
словеначки специјалци, а командант америчке падобранске јединице која је имала обуку са САЈем, објашњавајући необичан избор
места за вежбу, између осталог је
рекао да је САЈ до сада изводио
дејства у урбаним условима, али
да је реална могућност да се криминалци после неке акције склоне ван великих градова, у забачена места. Због тога, према његовим речима, припадници САЈ-а
треба да буду спремни и за дејства у сеоским срединама.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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„ГАСИФИКАЦИЈСКА” СИТУАЦИЈА У ЈУЖНИМ СЕЛИМА

ЈОШ УВЕК (САМО) ЈЕДНО ОД ЧЕТИРИ
Старчево најближе
гасу у односу на
Иваново и Омољицу

Банатски Брестовац: У току
су радови на уређењу свечане
сале, а у складу с временским
условима почеће санација крова. Настављена је друга фаза
израде главног колекторског
канала.

У Брестовцу проблем
нови прикључци
За разлику од већег дела Панчева, у шта спадају и северна
села, грађани јужних места не
могу се похвалити једном од
савремених цивилизацијских
тековина – коришћењем гаса
за грејање својих домова.
Од четири насеља „гасификован” је једино Брестовац, у
којем се то догодило још „давне” 1991. године.
Блокада због стечаја
Међутим, ни у овом селу, у том
погледу, не тече баше све као
подмазано. Додуше, грађани
који су на време уплатили прикључак немају већих проблема
ни у вези са снабдевањем овим
енергентом, нити када је реч о
цени (бар тренутно). Проблем
се односи на оне који су то учинили касније, јер нема ко да их
прикључи, али ни да прими
уплату нових интересената
Пре ма речи ма Дра га на
Миричића, Месна заједница,
чији је он председник, иако
нема никаквог удела у управљању мрежом, настоји да се
то што хитније превазиђе.
– На почетку је наша институ ци ја месне вла сти има ла
одређени проценат, али ситуација се мења од 2002. године,
откад је фирма „Мегапројект”
преузела стопроцентно власништво над мрежом, а самим тим
и све будуће прикључке. У међувремену је то предузеће отишло у стечај, па је настао правни вакуум и грађани не могу
да остваре своје право. Већ неко
време покушавамо да дођемо

Банатско Ново Село: Концерт
за мајке одржан је у четвртак, 8. марта, у Дому културе, у орга ни за ци ји КУД-а
ДАК, када су наступила деца
изме ђу чети ри и два на ест
година. Једноипочасовна емисија „Телеклуб” о оркестру
Дома културе недавно је снимљена и приказана на Радиотелевизији Војводине.
Из времена када су у Старчеву постављане цеви
А вероватно ће бити и више мало за три места), а потом је
до стечајног управника те фирме, како бисмо покренули ства- заинтересованих, будући да су дуго тражена могућност да се то
ри с мртве тачке – наводи први у Брестовцу корисници гаса учини с друге стране, из смера
задовољни тренутним услови- града.
човек Брестовца.
Иначе, гас дистрибуира пред- ма, јер по цени од око 32 дина– У међувремену је тадашњи
узеће „Србијагас”, које одржава ра (без ПДВ-а), за кућу између инвеститор, компанија „Телефомрежу и обавља евентуалне 100 и 150 квадрата, рачуни су нија”, то право продао фирми
поправке, али нема законски између пристојних 10.000 и „МТ гастел”, чији људи кажу да
основ да прима нове прикључке. 12.000 динара.
је наша мрежа добила употреб– Трудимо се и да пронађе- Чека се веза с градском
ну дозволу крајем прошле годимо доку мен та ци ју о ста рим мрежом
не. Они су испословали и дозвокорисницима, који су уплати- Од преостала три „негасифико- лу за изградњу мерно-регулацили прикључке у периоду изме- вана” јужна места, најдаље је оне станице на локацији коју им
ђу 1991. и 2002, јер тада је отишло Старчево. Тамо је пре је доделио Град, преко пута
Месна заједница имала 66 одсто око шест година, након анкете Рафинерије, па сада раде на томе.
удела у управљању мрежом. у којој се позитивно изјаснила Одатле би требало да се повежу
Након тога сагласност су могли упадљива већина грађана, напра- с магистралним цевоводом, који
је, отприлике, негде у „Азотада добију само од „Мегапројек- вљена комплетна мрежа.
та”, али према нашим сазнаТадашњи и садашњи члан ри”. Потом би остало само још
њима отада нико није прикљу- месне скупштине Петар Андре- да се та тачка повеже с почетчен. Обавили смо и разговоре с јић наводи да је до застоја у реа- ком старчевачке мреже у Улипредставницима „Србијагаса”, лизацији те инвестиције дошло ци ЈНА, а према њиховим прокоји у оваквој ситуацији не могу зато што је првобитно требало ценама, то би могло да буде ове
да издају било какву сагласност. да напајање гаса иде управо из године – најављује Андрејић.
Након тога би, по логици стваГра ђа ни нам се обра ћа ју у Брестовца, али дистрибутер
солидном броју, па ћемо насто- („Србијагас”) на то није пристао ри, на ред дошла Омољица, где
јати да што пре изнађемо реше- због ограниченог капацитета од још увек није завршена мрежа,
свега 2.000 прикључака (што је док у Иванову није ни започета.
ње – истиче Миричић.

НАСТАВАК АКЦИЈЕ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

„Медни доручак” и у два села
Након што су обишли градске
основне школе „Бранко Радичевић” и „Свети Сава”, представници Удружења пчелара
Панчево наставили су реализацију пројекта „Медни доручак”
– с циљем да се ученицима од
првог до четвртог разреда приближе пчеларство и пчелињи
производи – и у две сеоске образовне установе: у Долову у понедељак, 5. марта, а у Качареву у
петак, 9. марта.
Предавања је држао Војкан
Милу ти но вић, пред сед ник
поменуте организације, а малишанима је махом говорио о
значају тих вредних инсеката
за природу, као и о њиховом
животу, саставу друштава и свему ономе што се може добити
из кошница, попут меда, полена, прополиса, млеча...

Месне актуелности

– Деца су отприлике заинтересована онолико колико су
учитељи били посвећени тој
теми. Иако у складу с њиховим узрастом, има и оних које
то не интересује или постављају неозбиљна питања, а неке је
заиста занимала тема, што су

јасно показали. Нама је примарни циљ да их усмеримо ка
пчеларству и утичемо да конзумирају мед у свакодневној
исхрани како га не би користили као лек. Жеља нам је и да
они скрену пажњу одраслима
који, ако већ морају да усеве

прскају пестицидима, то чине
у вечерњим сатима, како не би
уни шта ва ли пче ле. Морам
посеб но да истак нем дочек
директора школе „Аксентије
Максимовић”, који нас је потом
најавио, указавши ученицима
на значај предавања. Сеоска
деца су показала и веће интересовање за дегустацију меда
– навео је председник панчевачких пчелара.
У овој акцији су учествовали
и Борис Бабић, Јелена Поповић
Влаховић и Биљана Ангелов, а
мед за малишане, поред Милутиновића, обезбедили су и Милутин Зајоцић, Јован Каталина,
Шандор Биро и Радосав Ђокић.
Последње предавање у овом
низу биће одржано у понедељак, 19. марта, у градској школи „Васа Живковић”.

Долово: Удружење „Доловке”
приредило је прославу Дана
жена уз музику и закуску у
суботу, 10. марта, у дискотеци Дома културе. Поменута
организација укључила се у
акцију „Чепом до осмеха”, а
кутије су постављене у њиховим просторијама, као и у
мењачници власнице Наде
Ракиџић. Представници удружења панчевачких пчелара
одр жа ли су пре да ва ње у
основној школи у оквиру пројекта „Медни доручак”. Традиционална смотра овнова

тацију за насипање ризле на
паркингу испред гробља.
Иваново: Јавна набавка за изградњу паркинга испред стадиона
још увек није завршена. У току
је санација тротоара око школе,
која је конкурисала за наставак
радова на реконструкцији зграде будућег вртића. Та установа
обележила је свој дан у четвртак, 15. марта, пригодном приредбом у Дому културе.
Јабука: Радници ЈКП-а „Водком” очистили су уставе на
Тами шу. Изло жба деч јих
радова с креативних радионица отворена је у четвртак,
8. марта, у Дому културе.
Качарево: Представници удружења панчевачких пчелара
одржали су предавање у основној школи у петак, 9. марта, у
оквиру пројекта „Медни доручак”. Монографија под називом „Споменица соколског
покрета у Панчеву” представљена је у четвртак, 15. марта, у Дому омладине, а на
истом месту у четвртак, 22.
марта, глумица Татјана Кецман извешће комедију под
називом „Десет према један”.

биће приређена у суботу, 17.
мар та, у дво ри шту Месне
заједнице.

Омољица: На општинском такмичењу из предмета Техничко и информатичко образовање и Техника и технологија,
одржаном у суботу, 10. марта,
у Основној школи „Доситеј
Обрадовић”, учествовало је
једанаест школа с територије
Панчева. Истог дана у цркви
је приређен концерт духовне
музике под називом „У сусрет
васкрсењу Христовом”.

Глогоњ: Удружење жена „Глогоњке” приредило је осмомартовско забавно вече. Бесплатни офталмолошки прегледи обављени су у суботу,
10. марта, у Дому културе.
Ускоро ће бити отваране понуде по јавној набавци за изградњу платоа око капеле. Месна
заједница припрема докумен-

Старчево: У току су припремне активности за редовну акцију комуналног предузећа под
називом „Април – месец чистоће”. Представници ОИ „Надел”
присуствовали су Сајму извиђача и колекционара у Београду, а у суботу, 17. марта,
старчевачки скаути посетиће
Аду Циганлију.

ЈОШ ЈЕДНО МЕСТО СЕ ПРИКЉУЧУЈЕ
ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

И Доловци сакупљају
чепове

У ОРГАНИЗАЦИЈИ НОВОСЕЉАНСКОГ КУД-а ДАК

Малишани играли и певали за маме
Пету годину заредом приређен је „Концерт за мајке” 8.
марта, у Дому културе у Новом
Селу, у организацији тамошњег
Културно-уметничког друштва
ДАК. Као и увек до сада, за
овај догађај владало је изузетно велико интересовање, па је
сала поменуте установе поново била претесна.
Програм је почео песмама
посвећеним свим мамама, које
су извеле Тијана Сучевић, Алексан дра Бир ђан и Габри је ла
Петровић; Теодора Мик отпевала је „Огледало”, а Кристина Мик – „Шешир”. Потом је
Александар Бирђан на хармони ци „оплео” чуве но коло
„Моравац”, док је Ивана Ивановић свирала обоу.

Наступиле су и балерине из
групе „Пируета” под будним
оком Нине Новаковић, као и
модерне плесачице Каролине
Буздике.

А онда су на ред дошли мали
чланови КУД-а ДАК, узраста
од четири до дванаест година.
Блок песама из Молдавије отпевао је хор „Бирићи”, а фол-

клорни ансамбли извели су
сплет срп ских, вла шких и
румунских игара. Све то пажљиво су испра ти ли коре о граф
Данијела Петровић и корепетитори Дорел Мик и Снежан
Веселинов.
Програм је завршен школском представом „Пролеће”, за
коју су заслужне учитељице
Маријета Симу, Маринела Фријанц и Анета Зељковић.
Свакој мами поклоњен је по
цвет захваљујући локалним цвећарама „Комношан” и „Чолић”,
а концерт су помогли Покрајински секретаријат за културу, новосељанске институције
– Месна заједница и Дом култу ре, као и фабри ка обу ће
„Пари лаб” из Алибунара.

Недавно се Удружење жена
„Доловке”, по позиву Милице
Бонин, волонтера у акцији
„Чепом до осмеха”, прикључило овој хуманитарној иницијативи, коју подржавају бројне институције и компаније.
За све оне које желе да покажу своје хумано срце, кутије
ће засад бити постављене у
просторијама поменуте организације, као и у просторијама мењачнице власнице Наде
Ракиџић у Долову.
Пре ма речи ма Дра га не
Марић, потпредседнице удружења, оваква идеја има троструки карактер.
– Поред тога што се отпад
рециклира и подиже свест о
чистијој животној средини,
развија се и хуманост и солидарност код деце и људи.

Потребно је прикупити чврсте пластичне чепове, који ће
бити одвожени у рециклажни
центар, а зарађена средства
биће коришћена у хуманитарне сврхе. Конкретно, ова акција ставља акценат на децу са
инва ли ди те том или неком
сметњом у развоју, како би
им било омогућено лакше
функционисање у свакодневном животу и образовању –
истакла је ова Доловка.
Она позива суграђане да се
одазову у што већем броју и
тако покажу своју племенитост и еколошку свест.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 17. март, 12 сати, дворана Културног центра: дечја
представа „Штрумпфови” продукције „Обрадуј дан”.
Недеља, 18. март, 20 сати, Дом омладине, „Отворена врата”: премијера представе „Кућа на граници” драмског студија „Атеље младих”.
Уторак, 20. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Ми деца са станице Зоо”.

Изложбе
Петак и субота, 16. и 17. март, од 12 до 20 сати, Дом омладине, „Отворена врата”: изложба радова УГ „Панонке”.
Петак, 16. март, 19 сати, Дом омладине, „Отворена врата”:
изложба народне ношње КУД-а „Абрашевић”.
Понедељак, 19. март, 19 сати, фоаје Културног центра: петнаести Фестивал подводног филма и подводне фотографије.

Музика
Петак, 16. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
џез вече „Tribute to Horace Silver”.
Субота, 17. март, 17 сати, Дом омладине, „Отворена врата”:
мали концерт дечјих ансамбала КУД-а „Абрашевић”.
Субота, 17. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт београдске групе „Прти Бее Гее”.
Уторак, 20. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
класичне музике одржаће Дуо ДЈ.

Тематски програм
Петак, 16. март, од 16 до 20 сати, Дом омладине, „Отворена врата”: радионица пустовања вуне УГ „Панонке”.
Петак, 16. март, 18 сати, мали клуб Дома омладине, „Отворена врата”: презентација о раду Покрета горана и радионица за средњошколце.
Петак, 16. март, 19 сати, Народни музеј: предавање о словеначком антифашистичком покрету ТИГР и борби Словенаца против фашизма на просторима бивше Југославије.
Петак, 16. март, 20.30, Дом омладине, „Отворена врата”:
радионица за учење народних игара Србије „Хајд у коло”
КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Субота, 17. март, од 16 до 20 сати, Дом омладине, „Отворена врата”: радионица пачворка УГ „Панонке”.
Понедељак, 19. март, 19.30, Градска библиотека: разговор
о роману „Крусо” Луца Зајлера.
Среда, 21. март, 19 сати, Градска библиотека: представљање збирке песама „Зри зде” проф. др Томислава Јовановића.

МОЈ

избор МОЈ
Црна листа

Јована Пековић,
aпсолвент Правног
факултета у Београду
МУЗИКА: Када сам пре
неколико година први пут
чула песму „Кокуз” изведену насред Кнез Михаило ве ули це у Бео гра ду,
нисам ни слутила да ћу је
након одређеног времена
слушати апсолутно сваки
дан. У пита њу је песма
босанскохерцеговачке групе „Дуби о за колек тив”,
чија је музика мешавина
хип-хопа, даба, регеа, панка и рока која се може схватити само када се чује. Оно
због чега су они мој фаворит
и препорука за свакога, јесу
непревазиђени текстови песама, у којима се на сатиричан
начин критикује власт, реалност се приказује и више него
реално, као и прича о вредностима друштва. Они који
их мало више заволе, имаће
прилику и да их чују уживо
на „Ташмајдану” 30. јуна.
СЕРИЈА: Моја препорука за
љубитеље криминалистичког
жанра јесте серија „The Blacklist” („Црна листа”) с генијалним Џејмсом Спајдером у
главној улози. Реч је о серији
која ће вас апсолутно опустити и натерати да гледате сваку следећу епизоду без даха.
Неизвесност, љубав према
породици, заштита својих најближих, хедонизам, оданост
– све то приказано је кроз
дух једног од најтраженијих
криминалаца на свету који
се после двадесет година својевољно предаје Еф-Би-Ају.
Он им предаје листу најтраженијих криминалаца, у замену за иму ни тет пома же у
њиховом хватању, животом
чува агента Еф-Би-Аја кад

Петак, 16. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

АКУСТИЧНИ КОНЦЕРТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

НОВА ЕРА ГРУПЕ „ВАН ГОГ”
Три сата квалитетне
свирке
Најављен нови албум
Познати домаћи рокенрол бенд
„Ван Гог” одржао је акустични
концерт у дворани Културног
центра Панчева у среду, 7. марта. Ово је први град у којем је
свиран овакав концерт и почетак нове ере тог састава, који
ће акустичне концерте у Србији, реги о ну и ино стран ству
током 2018. године приређивати у амбијентима културних
центара и позоришта.
– Завртели смо глобус и прст
је пао на Панчево. Ово је, такође, град у ком имамо пуно пријатеља, сарадника, кумова и
било нам је дивно. Панчевачка
публика је захтевна, а најлепше је радити пред захтевном
публиком која не ласка и која
се не додворава, него нам каже
у лице шта мисли – рекао је
Звонимир Ђукић Ђуле.

Група „Ван Гог” већ тридесет две године активно наступа, а свој први велики акустични концерт заправо је одржала
у „Bel Eхpo” центру за тридесети рођендан, након чега је кренула на турнеју „Лицем у лице”.
– Прија нам да свирамо на
овај начин, нема сувишних ефеката, све је огољено и некако

суштина дође до људи директно – додао је Ђуле.
Без обзира на то што је концерт био потпуно другачији од
уобичајених електричних свирки, енергије није изостало. Квалитетан звук, сјајне импровизације и интеракција с публиком више од три сата потпуно
су одушевили љубитеље овог

бенда. Аплауз који је позивао
на бис трајао је више од пет
минута, након чега су одсвирали још неколико песама.
На сцени су се у једном тренутку нашли и новинар Иван
Ивачковић, гитариста Немања
Ранђа Ранђеловић, клавијатуриста Иван Алексијевић и бубњар Деки Момчиловић. Ђуле је
у више наврата изводио и публику на бину, а није пропустио ни
да се прошета кроз салу и размени поздраве с присутнима.
Поред тога што активно свира, „Ван Гог” тренутно припрема и нови албум, који ће, како
је најављено, као и сваки претходни, бити потпуно другачији.
– Већ се назиру обриси новог
албума. Биће луд, неодољив,
незаустављив, стилски посебан,
што одувек краси групу „Ван
Гог”. Немамо луксуз да се понављамо. Са сваким новим албумом идемо даље у неко ново
искуство и неизвесност без потребе да се ласка публици, па коме
се допадне – закључио је Ђуле.

ПОЗОРИШТЕ „ЛЕКТИРА”

Представа „Ромео и Јулија”
Глумци позоришта „Лектира”
одиграли су представу „Ромео
и Јулија” Вилијама Шекспира
у четвртак, 8. марта, у дворани
„Аполо” Дома омладине.
Већ добро позната прича о
двоје младих чија љубав није
била прихваћена, изведена је
пред панчевачким средњошколцима. Kњига „Ромео и
Јулија” Вилијама Шекспира je
на списку лектира, али је,
посматрана на овај начин, приближила младим људима причу о забрањеној љубави и времену које је њима данас потпуно несхватљиво. Специфично је то што свако извођење
прати радионица у којој публика има прилику да активно
дискутује с глумцима и професорима српског језика и
књижевности. Након извођења ученици постављају пита-

ња и на тај начин решавају
дилеме које имају у вези с
делом. На крају имају могућност да одаберу одређене сцене које желе да одгледају поново или да их као редитељи
измене, а све с циљем одговора на постављена питања, адекватног разумевања и анализе

одређеног књижевног дела.
Млади Панчевци су били веома креативни и осмислили су
да се у једној варијанти Ромео
предомисли и не попије отров,
а у другој да се премишља и
наглас размишља што би изабрао баш Јулију кад има толико других девојака. У оба слу-

чаја следио је бескрајно забаван прекор од Јулије.
Позориште „Лектира” настало је по идеји глумца Ивана
Јевтовића, који је с колегама
Миленом Николић и Дејаном
Јајчанином започео рад на оснивању новог позоришта које има
едукативни карактер. Као тему
су изабрали школску лектиру,
у сарадњи с професорима књижевности, а то су дела која су
већ обухваћена планом и програмом рада школа у Србији.
У дворани „Аполо” биће одигране и представе „Јазавац пред
судом” Петра Кочића, „Народни посланик” Бранислава
Нушића и „Покондирена тиква”
Јована Стерије Поповића. Улаз
на све представе је слободан,
али се бесплатне карте подижу на билетарници Дома омладине.

СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО МИНУТА

Како је изгледало Панчево у 18. и 19. веку

год се нађе у опасности и због
свега тога се питамо зашто
то ради. Одговор на то питање тера нас да једва чекамо
сваку следећу епизоду, која
излази сваке среде, а у току
је пета сезона.
ФИЛМ: Иако у последње време нисам љубитељ драма, мој
филм за сва времена је „The
Judge” („Судија”). У том филму Давида Дапкина главну
уло гу игра ју мае страл ни
Роберт Дау ни Џуни ор и
Роберт Дувал. То је породична драма која нам приказује
однос судије и његовог сина,
адвоката, који није онакав
каквог би сваки отац пожелео. Међу тим, болест се
супротставља судији и после
толико пресуђених случајева и стеченог угледа игром
околности доводи га на место
туженог, а као његов бранилац против његове воље појављује се управо његов син. И
поред једне од најбитнијих
борби у животу, борбе против болести, деменције и старости, овде видимо како се и
оне непобедиве могу победити ако се боримо с породицом. Управо је породица
оно због чега бих свима препоручила овај филм.

У Народном музеју је уторак,
6. марта, одржано прво вече у
оквиру серије предавања „100
фотографија за сто минута”,
на којем је о изгледу Панчева
у 18. и 19. веку говорио Милан
Јак шић, прав ник, сли кар и
дугогодишњи директор Историјског архива у Панчеву.
Пред салом препуном заинтересованих суграђана он је
представио мапе града из 18.
и 19. века на којима се види
како је град изгледао некада,
шта је од старих зграда и улица остало, а шта се од тада потпуно променило. Овој причи
су допринеле и разгледнице
Панчева из различитих периода на којима су забележени

објекти и улице у граду. По
њима је могао да се уочи развитак града и у културолошком
смислу, али и кроз инфраструктуру.
– Град се развијао стихијски, јер је у 18. веку три пута

паљен и није могла никако да
се установи некаква матрица
како би почео да се развија.
Развој је кренуо из самог центра, где се налазила тврђава.
Како су разграђивали и рушили зидове тврђаве, од тог материјала који је преостао правили су град, а и цркве – рекао је
Милан Јакшић.
Како је објаснио, од самог
краја 18. до 19. века било је
свега неколико улица у граду.
Зна се за неких пет-шест,
првенствено за Јабучки пут,
који је био главна улица, и још
једну која је била паралелна с
њим. Сам центар је почео да
образује улице које су се спуштале од истока ка западу и

њих је у том периоду било тек
неколико.
– Крајем 18. и почетком 19.
века креће нагли процват Панчева. Људи почињу да се интересују за свој град и оно што је најлепше за сам почетак 19. века
јесте процват културе, која је веома важна јер она доноси све друго. Култура је цвет који најлепше мирише – истакао је Јакшић.
Друго предавање, о животу
на Житном тргу, 13. марта,
водио је новинар Ненад Живковић, а на наредном предавању, које је заказано за 20. март,
др Ивана Спасовић говориће о
др Миховилу Томандлу.
Предавања почињу у 19 сати,
а улаз је слободан.

ПУТОПИСИ ПРЕДРАГА ДРАГОСАВЦА

Бразил није за почетнике
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у четвртак, 15. марта,
од 19 сати, биће представљени
путописи Предрага Драгосавца
„Бразил није за почетнике”.
Након пуних шест година
емитовања радио-емисије „Бразилска чорба” њен аутор, новинар Предраг Драгосавац, посетио је ту егзотичну земљу. Његова књига је хроника тог његовог бразилског путешествија,
али и дугогодишње фасцинације највећом јужноамеричком
земљом, њеним људима, шаренилом њене културе, противречностима њене свакодневице.

Књига је жанровски флуидна
– једни то називају документарном прозом, други комбинацијом путописа и есеја, трећи друштвеном антропологијом из прве руке. Независно од
жанровског одређења, „Бразил
није за почетнике” мозаик је
сличица о земљи и људима – о
прошлости и садашњости, староседеоцима и досељеницима,
госпо да ри ма и робо ви ма, о
огромним градовима и ненасељеним пространствима, љубави, музици, фудбалу… Онима
који у Бра зил путу ју, може
послу жи ти и као кул тур ни

водич; онима којима то путовање још није у плану, прибли жи ће Бра зил мно штвом
непосредних сусрета, прича и
догодовштина, али и богатом
фактографијом свих врста.
Предраг Драгосавац (1971)
објављивао је у бројним новинама и часописима, још постојећим, као и у онима којих више
нема. Био је члан редакције за
културу „Гласа јавности”, где је
поред осталог уређивао и културни додатак „Гласно”. Емисије „Бразилска чорба” и „Глобално село” на Радио Београду
202, које су биле ауторски про-

јекти, водио је у тандему с бразилским другаром Андреом де
Лимом. Тренутно уређује интернет портал „Trans Europe
Express”, организује међународне дискусије и семинаре с медијском агенцијом „Global Reporting”, пише и објављује на више
језика. Последњих неколико
година живи у Стокхолму.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 16. март 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дачију, прва нова, 1.300, 2003. годиште,
1.350 евра или мењам за веће. 062/320-739. (256423)
ТОМОС аутоматик 1997. супер стање, 350 евра.
066/355-110. (256817)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 5,
2002. бензин, плин атест.
Тел. 064/004-52-30. (25641)
ГОЛФ 1, 1.6 бензин/плин,
1983. годиште, одличан, аутоматик, 320 евра, истекла
регистрација. 062/856-6494. (256443)
РЕНО 4 ГТЛ, 1989, очуван.
062/151-41-98. (256465)
ГОЛФ 5, 2005. годиште, 2.0,
дизел, као нов, екстра стање.
063/303-304. (256476)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.4,
64.000, бензин, 2010, први
власник, зедер. 063/354-221.
(256506)
РЕНО твинго 2001. годиште,
990 евра. 060/618-72-60.
(256597)
ПРОДАЈЕМ фијат стило 1.9
дизел, петора врта, 2003. годиште, повољно. 063/269987. (256573)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за јефтинији октавију 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, власник.
065/610-45-67. (256577)
ЛИМУЗИНА пасат ТДИ 2.0,
прва регистрација децембра
2008, регистрован до фебруара 2019. 063/879-58-14.
(256591)
ПЕЖО 106, 1.5 Д, регистрован, хаварисан, 450 евра.
063/775-29-92. (256608)
АСТРА Г караван, 2002, 1.7
ДТИ, регистрован до 21. децембра 2018, власник, 2.300
евра. 060/648-03-39.
(256635)
ПОВОЉНО пента томос 4.8,
пецарошки прибор, уградни
шпорет АЕГ, ТВ самсунг, музички стуб шнајдер.
069/504-55-93. (256631)
КАРАВАН опел вектра 2001,
на продају. 064/189-40-91.
(256444)
ЈУГО корал 1.1. 2003. атестиран плин, гаражиран, власник, одличан. 064/142-5593. (256706)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2002, плин
атестиран до 2020, регистрован, 1.350 евра, паркинг
сензор. 061/200-73-09.
(256712)
НА ПРОДАЈУ југо скала 55, у
возном стању, регистрован,
бензин, гас, повољно.
064/665-86-51. (256682)

ДАЕВУ ланос SX, 77.8 кв, први власник, 130.000 км, клима, 2003. годиште, супер
стање, 1.250 евра. Тел.
066/357-870. (256709)
ШКОДА фабија 1.4, 16 В,
2003. годиште, регистрован
до маја, у одличном стању,
прешла 130.000 км.
065/453-45-65. (256728)
ПРОДАЈЕМ кровни носач за
комби транспортер, фолксваген Т3 – Т4. 063/346662. (256769)
КЕФТИНО кеди теретни,
2002, и фиат сеићенто 1.1,
2002. годиште. 063/700-7063. (256772)
ПЕЖО 206, 1.4, 2006. годиште, регистрован до 9. марта
2019. Тел. 064/243-85-96.
(256227)
ОПЕЛ астра Г дизел, 2.0,
1998. годиште, регистрован
до септембра, власник.
064/119-59-24. (256789)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010, децембар, петора врата, сва
опрема, фабрички плин.
064/130-36-02. (256802)
ФАБИЈА 1.4, МПИ, 2002, караван, фул опрема, купљена
нова у „Ауто-Чачак”, власник. 064/587-50-24.
(256802)
ГРАНДЕ ПУНТО 1.3, мултиџет, дизел, 2006, петора врата, фул опрема, власник.
064/130-36-02. (256802)
КОРСА 1.2, 2003. годиште,
петора врата, клима,
138.000 км, у првој боји.
064/587-50-24. (256802)
СТИЛО 1.9, дизел, 2003. троје врата, фул опрема, власник. 064/587-50-24.
(256802)
ПЕЖО 206, 1.4, бенин, 2005,
увоз из Словеније, на име
купца. 064/277-62-90.
(256810)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15. (252603)
КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра, небитно стање. 065/809-11-83.
(259454)
КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра, небитно
стање. 065/809-11-83.
(256454)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-5221. (256764)

ЗАМРЗИВАЧ 200 л, нова када 141 х 141, кауч, двосед,
нов. 064/339-69-13.
(2564339

КУПУЈЕМ аутомобиле свих
врста у било ком стању до
3.000 евра. 063/165-83-75.
(256781)

МАНГУЛИЦЕ, прасад на
продају, око 30 кг, цена 250
динара. 064/552-59-49.

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
и изглед није битно, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(256781)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 062/198-47-74.
(256789)

МАШИНЕ

ТОЧАК од плуга 757 и тег за
558. 063/823-29-61.
(256498)
ПОЉОПРИВРЕДНЕ машине,
половне, продајем. 060/66079-60. (256730)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу/радионицу
на Стрелишту. Тел. 064/92459-85, 013/2365-018.
(256722)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео-касета
квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора,
даљинских... „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(256683)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери
и половни делови од вешмашина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (256785)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТВРДО огревно дрво, превоз
бесплатан, мерење код вас
кући. 064/356-03-93. (2537)
ПРОДАЈЕМ балирани овас и
детелину. Тел. 064/493-8569. (256034)
ШПОРЕТ, витрина, сто, столице, столићи, грејалице, радијатор, кауч, комода.
062/361-676. (256410)
ПРОДАЈЕМ детелину.
013/262-44-31. (2564029
ПРОДАЈЕМ опрему за фризерски салон. Тел. 064/00452-30. (256401)
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ПРОДАЈЕМ очувану дневну
собу, ТВ филипс и шиваћу
машину мерит. 064/276-0808. (256451)
ПРОДАЈЕМ саднице малина,
сорта полана. 063/704-8631. (256484)
МАШИНА за обраду дрвета
са више операција, 750
евра. 063/844-81-97.
((256475)
ЗАМРЗИВАЧ ладичар, самоотапајући, одличан.
062/303-304. (256476)
СИНГЕР шиваћа машина,
све ради, везе (портабл), одлична, 400 евра. 063/882-9077. (1256479)
ПРОДАЈЕМ плац под воћем
14,37 ари, у Панчеву.
064/419-87-44. (256499)
ПРОДАЈЕМ каду, врата, сто
компјутерски, мантиле, боросане. Тел. 013/313-576,
064/582-22-85. (256493)
ПРОДАЈЕМ прасад, могућност клања, печења, достава.
069/131-44-54. (256487)
КОСАЧИЦА бензинска са
корпом, исправна, усисивач
за пепео. 064/354-69-76.
(2565299
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, мушки бицикл.
063/725-85-13. (255483)
ТРОСЕД на развлачење, двосед, мало коришћено, као
ново, повољно. 064/291-1923. (256528)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва,
бибер цреп, салонит плоче,
краву стеону. 063/711-77-54.
(256569)
КРЕВЕТ болнички метални
на точкићима, врло практичан, 200 евра. 063/894-8423. (256681)
ШЛАЈФЕРИЦА за паркет,
шлајферица за терацо, дизалица грађевинска, кантар
500 кг. 064/026-05-25.
ПРОДАЈЕМ нов некоришћен
кауч. 314-978. (256551)
ПРОДАЈЕМ металне конструкције са два локала, излог и врата. 063/734-82-31.
(256592)
ПРОДАЈЕМ кровни прозор
80 х 80, ловачку пушку 12
мм, бокерица. 065/311-4166. (256614)
ПРОДАЈЕМ половне салонит
плоче. Тел. 063/236-917.
(2566229
РАСПРОДАЈА кућних ствари: телевизор, тепих, сточић,
лустер. 062/847-13-62.
(256659)
БУКВА, храст, багрем, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310. (256703)
ФРИЖИДЕР 220 – 240 литара, веш-машине, угаона гарнитура, нов двосед, тросед.
Тел. 063/861-82-66.
(256709)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
може и ваша уз доплату,
фрижидер. 064/129-73-60.
(256714)
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу,
може полутке, 230/килограм. 619-329. (256720)
ПРОДАЈЕМ Т 14 /ПСП, аутоматик, куче бишон (мушко, 6
месеци), алуминијумски излог са вратима – 2,15 х 3,00
м. 062/867-11-67. (256673)
ПРОДАЈА новог намештаја:
столице од 2.000, столови од
4.500. „Стара Утва”,
060/600-14-52.
(256680)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900. Избор мебла по жељи. „Стара Утва”,
060/600-14-52. (256680)
КАНЕ КОРСО женка, 13 месеци, врхунски родитељи.
064/923-07-60. (256697)
ПРОДАЈЕМ алат за клање,
ланци, сајла, чекрк, звона,
ножеви за купус, бренер.
Тел. 062/655-244.
(256724)
ПРАСИЋИ на продају, 25 –
30 кг, Мића. 064/303-28-68.
(256726)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 371568, 063/773-45-97.
(256733)
ПВЦ прозор 60 х 60, дводелна судопера и ораси. 633398, 063/150-84-18.
(256744)
КУПОПРОДАЈА очуваног половног намештаја, ТА пећи,
повољно. 062/150-68-54.
(256752)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи,
шпорети из Немачке.
062/824-23-21. (256779)
НА ПРОДАЈУ веш-машина
индесит, прање/сушење.
063/158-27-50. (256784)
НА ПРОДАЈУ трафика на
главној аутобуској станици.
Тел. 064/060-76-67.
(256788)
СИР качкаваљ, 590 динара/кг, и качкаваљ за угоститеље 390/кг. 065/807-00-13.
(256818)

ПАНЧЕВАЦ

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО гвожђе, све врсте
метала, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазимо.
061/322-04-94. (256775)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине и све врсте метала. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (256370)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, алуминијум, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24. (256775)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (256437)

КУПУЈЕМО гвожђе, алуминијум, бакар, месинг, олово,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (256775)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце и остало покућство. 066/900-79-04.
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове, слике, стари новац, сифон флаше, бижутерију, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
(256650)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
шири центар, повољно. Тел.
066/937-00-13 (СМС)

КУПУЈЕМ сатове, пенкала,
медаље, ордење, мале бутан
боце, разни алат. 064/86748-11. (256578)

ПРОДАЈЕМ кућу у у Омољици 94 м2, са гаражом, на
плацу 3,16 ари, у центру.
Тел. 064/373-18-25.
(СМС)

КУПУЈЕМ полован намештај:
кухиње, гарнитуре, столове,
столице, остало покућство.
062/148-49-94. (256741)

КУЋА 99 м2 на плацу 4,60
ари. Власинска. Повољно,
хитно, власник. 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)
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ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359. (255753)
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, 170
м2, две стамбене јединице,
укњижена. 063/743-03-71.
(255734)

ПРОДАЈЕМ плац 49 ари, Новосељански пут. 064/131-4202. (256500)

КУЋА, Старчево, 40 м2 + помоћни објекти. 060/063-2638, Немања. (2566626)

ПРОДАЈЕМ 53 ара, са 3 плаца, објектом 6 х 35 м2, Караула, Рибарска, 35.000 евра.
060/555-69-35. (256486)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (256651)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, 5 ари, усељива, ПВЦ,
укњижена, 27.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (256535)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
замена за аутомобил.
064/264-03-14. (1256657)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, до асвалта, грађевински,
52.000. „Трем 01”, 063/74079-95. (256535)
ПРОДАЈЕМ стару кућу у Крњачи. Тел. 060/525-79-91.
(256537)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца и викендицу код Дубоке баре.
Тел. 011/274-81-46.
(256543)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, новоградња, строги центар
Панчева, Живојина Мишића
бр. 6. 023/857-069, 064/57557-04. (256271)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 8 ари, Козарачки просек, 060/601-60-23. (256076)

marketing@pancevac-online.rs

БАВАНИШТАНСКИ пут, 100
м2, 10 ари, укњижена, нова,
31.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(256630)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу са 9 ари
плаца. 064/040-82-72.

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, кућа три одвојена стана, гараже. (188),
UnaDalli, 064/255-87-50.
(256566)
ХИТНО продајем викендицу
са воћњаком (легализовано).
064/861-48-68. (256508)

ПРОДАЈЕМ део куће у центру града, повољно, вреди
погледати. 064/548-29-29.
(256649)
ПРОДАЈЕМ кућу у Ул. Стевана Шупљикца. 063/317-938.
(256667)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО,
усељива кућа, 16 ари, 100
м2. 062/398-458. (256715)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна на 4,85 ари плаца, два
помоћна објекта. „Перфект”,
964/348-05-68. (256719)
ДВОРИШНА спратна кућа,
ПР + ПК, два двоипособна
стана по 60 м2, тераса. „Перфект”, 964/348-05-68.
(256719)

ВОЋЊАК, плантажа величине
1 хектар, на продају, повољно. 064/329-49-19. (256570)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПОВОЉНО, без посредника
продајем трособан стам, 73
м2, на Тесли. 064/175-63-14.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на
Златибору за Панчево, стан
или кућа. 069/158-63-76.
(253682)

ПРОДАЈЕМ 81,25 ари градског грађевинског земљишта
у северној индустријској зони
(парцеле 9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу (Надина кривина). 063/258-986.
КУЋА стара, Ослобођења 44,
продајем, 3.2 ара, дозвољена
градња, П, ПР, П 1, П 2, П 3,
под кров, власник. 062/465777. (256412)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно
земљиште, 30 ари, дозвољена
градња, Братство јединство,
други просек. 366-234. (250)
ВИКЕНДИЦА, баваништанац,
30 ари, до асфалта, трофазна, бунар, воће. 064/493-0047. (256463)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, Новосељански пут, прво српско поље.
064/128-22-06. (254670)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, гаража, започет
приземни објекат. 064/26005-34. (256373)

КУЋА, усељива, на продају,
од чврстог материјала, има
око 100 кв. Тел. 062/967-6645. (256579)

ЈАНОШИКОВА, приземна
130 м2 + локал 300 м2, на 7,3
ари плаца. „Перфект”,
964/348-05-68. (256719)

КОТЕЖ 1, половина спратне
куће по вертикали, укњижена, 80 + 40 м2, без посредника, цена договор. 064/584-7539. (256580)

МАРГИТА, 140 м2, 1 ар, ЦГ,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (256717)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две куће за мањи стан без грејања.
064/986-21-74. (256593)
КУЋА, Тесла, екстра локација
за приватни бизнис и становање. 066/001-050, 063/329464. (256594)

БАВАНИШТАНСКИ, до пута,
новија, двособна, 13,5 ари,
22.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (256670)

КУЋА, Топола, 50 м2, укњижена, 4 ара плаца, 7.500 .
(300), „Ћурчић”, 063/803-1052. (256606)

ВИШЕ добрих и повољних
кућа у околним селима. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(256670)

ЗЕМЉА на продају, Панчево,
Ул. Новосељански пут уз
друм, једна парцела од 2 ланца и друга од 1.3 ланца, власник. 064/443-07-07. (25636)

КУЋА на продају на 5,5 ари
палца, Ул. Јове Максина, власник. 064/443-07-07.
(256636)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 140 м2,
6,3 ара, 65.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (256476)

МИСА, 98 м2, ПР + I, новија
градња. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(256634)
МИСА, породична кућа, ПР +
I + ПК + гараже, 360 м2, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(256634)

КУЋА, монтажна, 70 м2, нова, на 3 ара плаца, 19.000
евра, Козарачка, усељива.
Тел. 069/485-12-66. (256814)
КУЋА, 100 м2, реновирана,
усељива, на 4 ара плаца,
27.000 евра, 1/1, Козарачка
10. Тел. 069/485-12-66.
(256814)

КУЋА, 120 + 65 м , Војловица, 8.5 ари плаца. 064/02307-60. (256697)

СОДАРА, двоипособан, 67,
ЦГ, V, лифт, екстра сређен,
41.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (256635)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, двоипособан, сређен, 24.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(256474)

ДВОИПОСОБАН стан, 63 м2,
на Содари, IV спрат, ЦГ, кабловска. Тел. 344-254.
(256556)

КОТЕЖ 2, 50 м2, 29.000, 63
м2, 35.000, леп, 83 м2, трособан, 48.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (256474)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
сан у центру Панчева.
060/505-54-25. (256567)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, VII, ЦГ, одличан, 21.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (256606)
ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I,
TA, 30.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (256606)

ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 м2. 062/361-676.
(255413)
МИСА, 34 м2, 15.000; 70 м2,
24.000, ПР. 063/377-835.
(255462)

ПРЕЛЕПЕ куће у граду, од
87.000 до 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(256689)

СТАН, новоградња, 38 м2, II
спрат, нова Миса, близу
школе, амбуланте. 060/03108-09, 063/711-41-89.
(255984)

СТАРА МИСА, нова двособна кућа, 7 ари плаца + помоћни објекти, 35.000.
064/212-53-94. (256737)

ПРОДАЈЕМ лукс стан, 79 м2,
Котеж 2, спрат II, 59.000.
Власник, 064/613-91-92.
(255921)

ПРОДАЈА плацева, Кајмакчаланска и Пелистерска,
укњижени. 065/894-88-11.
(256727)

ПРОДАЈЕМ станове у центру, у завршној фази.
060/634-01-26. (256313)

ПРОДАЈЕМ два стана, договор, уступам гробно место
Старо гробље. 064/386-9286, 064/184-62-80.
(256471)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
63 м2, без улагања, договор.
069/151-80-28. (256325)

ПРОДАЈЕМ стан од 90 м2,
Спољностарчевачка 67. Тел.
063/887-09-82. (256480)

У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 м2. 065/353-07-57.
(256410)

ПРОДАЈЕМ стан 74 м2, I
спрат, ЦГ, Содара. 064/61647-67. (256482)

КУЋА, Омољица, 65 м2, 6.5
ари, усељива, помоћни
објекти, легализована.
064/961-00-70. (256780)

КОМФОРНУ кућу, Ново село,
продајем/мењам за стан –
Панчево. 064/051-73-55.
(256503)

ТЕСЛА, кућа са локалом,
160, 2.9 ара, 80.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (256819)
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ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, Бачванска 28, 360 м2.
Тел. 069/372-09-00, Драган.
(2567609

КУЋА, Доњи град, 3 стана,
засебна, 3,5 ара, хитно,
66.000. „Гоца”, 063/899-7700. (256476)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан
сређен, 24.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (256474)

КОТЕЖ 2, трособан, 64 м2,
IV, ЦГ, лифт, 35.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (256606)

СТРОГИ центар, једнособан,
36 м2, VII + 12 галерија,
22.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(256606)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош, укњижена. 065/258-87-77.
(256775)

СТАРА МИСА, преко пута
„Авива”, 75 м2, 3 ара, 33.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (256)

ТЕСЛА, кућа 60 м2, плац
1.84, 38.000, може замена.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (256819)

ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
вода, само 15.000 евра.
063/894-84-23. (256581)

МРАМОРАК, главна улица,
продаја комфорне куће, договор. 069/255-87-86.
(256609)

ДВОРИШНИ стан, центар, 50
м2, 24.500. „Гоца”, 063/89977-00. (256474)

ХИТНО, Содара, једнособан,
47 м2, ЦГ, VII, ПВЦ, тераса,
два лифта, 25.000. „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95. (256635)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, IV, усељив, Јоакима Вујића 65,
24.500. 064/842-30-31
(СМС)

ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ 12 АРИ,
Баваништански пут, до пута.
064/867-48-11. (256578)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, плац
за бизнис, на асфалту 31 х
60, преко од нове пумпе.
0966/385-289. (256600)

МИСА, 68 м2, трособан, I,
ЦГ, хитно, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (256474)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа са
улице, погодна за издавање,
120 м2, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(256819)
ТЕСЛА, плац 7.3 ара, цена
договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)
ТЕСЛА, стара кућа, плац 4
ара, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)

ХИТНО продајем кућу у
Книћаниновој. 069/826-1255. (256813)
ПРОДАЈЕМ кућу у Сутомору.
063/719-42-71. (256815)
ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком путу, 17,5 ари, може и
два по 8.5 ари. 063/719-4271. (256815)
СТАРЧЕВО, одлична, 5,25
ари, ЕГ, 33.000; Брестовац,
нова, прелепа – усељива,
16.500. (67), 063/744-28-66.
(4755)
ДЕО куће до улице, само
10.500; Миса, ПР + спрат,
само 33.000, укњижен. (67),
063/744-28-66. (4755)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа нова,
само 29.500; подно грејање,
изолација 15 цм, 90 м2 + ПК.
(67), 063/744-28-66. (4755)

ПАНЧЕВАЦ

ВЛАСНИК, продајем стан,
Котеж 1, двособан.
064/188-12-84. (256430)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража 14
м2, нова градња, гас, власник, укњижен, усељив одмах. 063/449-798. (256497)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан, 46 м2, етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(256445)

ПРОДАЈЕМ два трособна
стана, завршна фаза изградње. 013/341-789. (256546)

КОТЕЖ 2, двособан, 50 м2,
IV, ЦГ, лифт. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (256566)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
м2, V ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256566)
ТЕСЛА, Нови свет, новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256566)
НОВА МИСА, Тргопродуктова зграда, трособан, 82 м2,
II, грејање на пелет. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(256566)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, укњижен, 16.500. 061/147-82-23.
(256604)
ВРЛО повољно! Содара,
Дринска 15, 83 м2, 40.500
евра, са гражом, без посредника. 063/218-831.
(256603)
СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влаховића, II спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00.
(256601)
ДВОСОБАН, 53 м2, Стрелиште, етажно пелет, без посредника, 24.000.
064/344-74-36. (256602)
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ОГЛАСИ

НОВА МИСА, троипособан,
Тргопродуктова зграда, 78
м2, II, ТА, сређен, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (256708)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двособан, 58 + 6
м2 тераса, од 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 56 м2, новија градња,
ЦГ, IV, лифт, 43.500, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (256708)

СТРОГИ центар, гарсоњера
19 м2, дворишна, за реновирање, укњижена, 6.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)
ЈЕДНОСОБАН већи, 45 м2,
ЦГ, Стрелиште, 25.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)
ГАРСОЊЕРА 28 м2, Котеж 1,
нови део, ЦГ, 20.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)
МИСА, нов, 40 м2, 21.000
евра. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (256619)
ЦЕНТАР, нова градња, 49 м2,
34.000 евра. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (256619)
КОТЕЖ 1, 25 м2, 16.000
евра. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (256619)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе, двостран, сређен, IV, усељив, власник. 013/331-079.
(256624)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, двоипособан, VII, 31.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (256634)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, двособан, III, 30.000, комплет реновиран или замена за мањи
уз доплату. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (256634)
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ТЕСЛА, трособан, 68 м2, Цг,
две терасе, V, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (256708)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан, III спрат, 38.000 договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(256634)

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2,
ТА, IV од V, усељив, 27.000.
(677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(256630)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, комфоран, двособан, V, 33.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(256634)

ТИП СТАНКО, двособан, 48
м2, ТА, други спрат, реновиран, 25.000. (677),„Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256630)

КОТЕЖ 1, 50 м2, I, 31.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(256634)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
седми, ЦГ, тераса, 26.000.
(677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (256630)

СОДАРА, 52 м2, V, 33.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(256634)

ДВОСОБНИ, 57 м2, Котеж,
28.000; Тесла, 25.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(256640)

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(256630)

СТРЕЛИШТЕ, 34 м2, једнособан, 20.000, двособан,
26.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(256640)

ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(256630)

МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, двориште, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (256640)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2, трећи спрат, сређен, усељив, 41.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256630)

КОТЕЖ 1, двособан, 62 м2,
III, ЦГ, сређен, усељив,
33.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898
(256708)

ЦЕНТАР, једнособан, 36, VII
ЦГ, 22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898
(256708)
КОТЕЖ 2, 66 м2, двоипособан, IV, ЦГ, двостран,
35.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898 (256708)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 31.000;
двоипсобан, 56, ЦГ, договор.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(256717)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, 64, 29.000,
код Стакларе, 60, 22.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(256717)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38
м2, 21.000; двособан 57 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (256719)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, 37.000; једноипособан,
50 м2, 31.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(256719)
СОДАРА, трособан, 83 м2,
41.000; једнособан, 46 м2,
27.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (256719)
МИСА, трособан, II, 98 м2,
46.000, гас, двостран. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(256719)

МИСА, двособан, 49 м2,
24.500; једноипособан, 40
м2, 22.000; гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (256719)
ЦЕНТАР, троипособан, 84
м2, 53.000, лифт, ЦГ. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(256719)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.000; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (256719)
МАРГИТА, двоипособан, 58
м2, 34.000; једноипособан,
35 м2, 20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(256719)
КОТЕЖ 2, Моше Пијаде, мањи двоипособан, 60 м2, добар, 38.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (256670)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, ТА, I, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(256670)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2, II, ЦГ, ЦГ, изворно,
36.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (256670)
ПЕПЕЉАРЕ, гарсоњера, 18
м2, I, TA, изворно, 12.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(256670)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(256670)
ТЕСЛА, новији двособан, 56
м2, ЦГ, V, две терасе, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (256670)
МИСА, квалитетне укњижене
гарсоњере, од 13.200 до
17.6000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(256670)

КОТЕЖ 2, Булевар, 70 м2, II,
леп двоипособан, 46.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (256670)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, ЦГ, IV, 25.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(256670)
НОВ СТАН, 60 м2, центар, II
спрат, укњижен, 850 евра.
0673/272-152. (252676)
ЈЕДНОСОБАН нов, приземље, 30 м2, 18.000, договор,
нова Миса, власник.
063/304-222. (256686)
ДВОСОБАН нов, 55 м2,
33.000, договор, нова Миса,
власник. 063/304-222.
(256686)
СОДАРА, одличан двособан,
47 м2, III, 32.000, договор.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(256296)

ТЕСЛА, трособан, IV, лифт,
ЦГ, две терасе, реновиран,
47.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256743)
СОДАРА, двоипособан, 65
м2, X, ЦГ, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743)
КОТЕЖ 1, двособан, III, 57
м2, ЦГ, 32.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (256743)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, сређена, I, 27 м2, 20.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743)
ЦЕНТАР, двособни, ВПР, II,
TA, 55 м2, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
Тесла, одмах усељив.
063/727-95-69. (256227)

КУДЕЉАРАЦ, дворишни
стан, 22 м2, 7.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(256296)

СТАН, двоипособан, Тесла,
тераса, гас, новоградња, усељив, повољно. 069/822-4824., (256777)

ПРОДАЈЕМ станове у центру
– 141, 152, 104, 45 м2.
060/312-90-00.
(256696)

НА ПРОДАЈУ стан на Тесли,
50 м2, I спрат. 064/817-1570, 0674/(523-29-05.
(256709)

ПРОДАЈЕМ разрађен објекат
за смештај гостију, у центру,
500 м2, опремљен. 060/31290-00. (256696)

ПРОДАЈЕМ стан, 48 м2, центар – комплет намештен,
38.000 евра. 064/144-43-99.
(256799)

ПРОДАЈЕМ стан, 32 м2, тип
Станко, 20.000 евра, власник. Тел. 062/725-253.
(256732)

СТАН, кућа, комплетно реновирана, ЦГ, 7. јули, без
посредника. 064/424-71-26.
(256809)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, усељив, 66 м2, ЦГ, VI, гаража,
29.000.(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256743)

МИСА, двоипособан, III, тераса, 20.500; двособан, II,
одличан, 21.500. (67),
063/744-28-66. (4755)
ЦЕНТАР, двособан, одличан,
31.000; Стрелиште, II,
29.000, тераса. (67),
063/744-28-66. (4755)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двоипособан, нов,
35.000; шири центар, ПР,
нов, 39.500. (67), 063/74428-66.(4755)
ТЕСЛА, I, једноипособан,
комплетно реновиран, прелеп, тераса. (67), 063/74428-66. (256381)
ЦЕНТАР, дворишни до улице, идеално за пословни
простор. (67), 063/744-2866. (4755)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, II, 29.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
нов, 78 м2, III, дуплекс,
62.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)
ТЕСЛА, једнособан, II, 33 м2,
тераса, 23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)
ЦЕНТАР, једнособан, 36 м2,
V, 24.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
нов, 77 м2, II, 64.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (256819)
СТАН 40 м2, реновиран, I
спрат, М. Кулића 32, заједничко двориште, 15.000
евра. Тел. 069/485-12-66.
(256814)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

БЕЗ посредника купујем трособан стан на Тесли, Котежу
1 и 2, центру. 063/873-03-60.
(256128)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне некретнине, све локације,
брза реализација. (67),
063/744-28-66. (4755)
АГЕНЦИЈИ „Купола”, потребне некретнине, брза реализација. (926), „Купола”,
065/328-66-94.
(256619)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама, исплата
одмах. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/8362383. (256535)
АГЕНЦИЈИ „Дива”, Ж. Зрењанина 14, купује двособан
стан, у згради. 345-534,
064/246-05-71. (256618)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине, станове, куће, брза реализација. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(256634)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (256630)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743)

ГАРСОЊЕРА 18 м2, први
спрат, у Самачком, Синђелићева 21-б. 060/629-41-50
(СМС)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (256719)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови, брза
реализација. 064/668-89-15.

ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН стан или кућа у
Панчеву на дужи период.
064/105-59-91.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
трећи спрат - три собе, намештен, договор.
064/866-22-26.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу 2. Тел.
064/271-64-52. (4755)
ДВОРИШНА намештена гарсоњера, грејање, соба, купатило. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (256713)
ИЗДАЈЕМ двособан комплетно намештен стан на Котежу
2, 150 евра. „Ћурчић”,
063/803-10-52. ()256704)
НА СОДАРИ издајем комплетно намештен једнособан
стан. 062/361-676. (256420)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Тесли.
069/443-86-36. (256416)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, Стрелиште, 45
м2, Вељка Петровића 5, трећи спрат. Цена договор.
064/355-91-59. (256431)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан.
013/378-089, 060/378-08-90.
(2564349
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, лепу
намештену, засебан улаз,
код Спортског центра.
013/373-027.
(256435)
ИЗДАЈЕМ двокреветну собу
студенткињама или ђацима.
064/988-99-10, 061/189-0093. (256516)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 061/490-14-05.
(256453)
ГАРСОЊЕРА, центар, намештена, ЦГ, први спрат, у
згради, повољно. Тел.
064/306-86-23. (256483)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, звати после 14
сати. 063/755-51-77. (25650)
НАМЕШТЕН двособан стан,
строги центар, 55 м2, 150
евра. 301-165. (256496)
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Светог Саве 90, II спрат, одмах усељива. 342-444,
069/260-88-00. (256491)
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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

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈА ОД 15 . ДО 31. МАРТА
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, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ
КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена:

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

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

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 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

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)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештен стан од
390 м2, у центру, грејање,
ТА. 065/335-12-73.
(256629)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
на новој Миси, ТА пећи.
063/716-48-68.
(256661)

ЛОКАЛИ

ГАРСОЊЕРА, зграда, први
спрат, близина „беовоза”.
064/908-02-67. (256490)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу 2, са ЦГ,
кабловска. Тел. 062/816-1149. (256629)

СТАРЧЕВО, издајем двособан стан. 064/198-29-37,
013/362-046.
(256472)

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен, строги центар, климе, терасе, ЦГ, 220 евра месечно. 062/120-29-92. (2564)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Самачком, 18
м2, 60 евра + депозит.
064/418-98-53. (256628)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, ненамештен.
065/372-52-50. (256550)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, 100 м2, 130 евра.
063/153-70-99. (256627)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Содара, ЦГ, интернет, кабловска.
0647502-89-32,
013/377-148. (256778)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
16 м2, Вељка Влаховића, ролетне, излози.
064/474-99-11.
(255588)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари. 065/445-09-32.
(256595)

ИЗДАЈЕМ собу самцима.
320-847, Стрелиште.
(256655)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1, 38 м2, високо приземље, ЦГ.
064/051-73-55.
(256796)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Б. Јовановић, код школа.
064/549-72-05. (256610)

НОВ једнособан, центар,
опремљен, добро изолован,
ТА, кабловска, интернет, 150
евра. 064/129-76-04.
(256658)

НАМЕШТЕН једноипособан,
новоградња, ТА, двориште,
80 евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(256799)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ГАРСОЊЕРА, преко пута
„Авив парка”, IV спрат, фул
намештен, на дуже. 066/494900. (256633)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру. Тел.
060/761-11-81. (256630)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
близу Максија, 18 м2, излог,
клима, изолован, бесплатан
први месец. 063/752-04-00.
(256290)
ПОВОЉНО издајем/продајем локал, Тржни центар
Трубач, II спрат, 17,5 м2.
063/850-02-66. (256246)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113.
063/838-33-97. (256258)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, близина пијаце, Лава Толстоја.
013/333-058. (256305)
ПРОДАЈЕМ /МЕЊАМ локале
од 81 и 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(256445)

ИЗДАЈЕМ канцеларију, Његошева 1, 17 м2, повољније
на дуже. 064/230-56-15.
(156511)
ЗЕЛЕНА пијаца, локал 25 м2,
продајем/мењам. 064/22691-30. (256459)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, близина школа, прометно. 060/351-03-54.

Петак, 16. март 2018.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА мушко-женска
фризерка, искусна, плата
25.000 и пријава. 064/18592-34. (256570)

ЛОКАЛИ

ТРАЖИМ жену за чување
двоје одрасле деце у Бечу.
0043 660 67 23 276, 0043
660 85 739 02 whats ap.
(256572)

СТРЕЛИШТЕ, центар издајем
локал, алуминијумски излози, заштитне ролетне, 16 м2.
064/474-99-11. (256512)

ДОМ за стара лица Family
Garden, тражи раднике.
065/523-05-95. (256807)

ЛОКАЛ 88 м2, Семберијска
2, употребна дозвола више
намена. Тел. 370-333,
065/413. 52-55. (256564)

КАФАНИ „Ђерам” потребан
конобар са искуством.
062/478-394, 013/631-872.
(256821)

ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(256592)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу рекламног материјала.
064/241-45-14. (256129)

ПОТРЕБНА радница у производњи на ибердеку, услови
одлични. 0674/062-22-79.
(256618)

ПОТРЕБНИ момци и девојке
за рад у шалтеру и на роштиљу Ћевабџиници „Хало
Лесковац”, 065/896-39-78.

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 064/403-51-32.
(256607)

ПОТРЕБНЕ жене за рад у кухињи Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. 063/897-55-04.
ПОТРЕБНИ возачи са Б или
Ц категоријом, у дистрибуцији пића. 062/446-285.
(256383)
ПОТРЕБАН виљушкариста са
искуством, у дистрибуцији
пића. 062/446-285. (256383)

ПРОДАЈЕМ локал, Жарка
Зрењанина 32, разрађен, 25
м2 + 8 м2, употребна дозвола. 345-534, 064/246-05-71.
(256618)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице. 063/725-70-170.
(255684)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и раднице
за палачинке. Доћи лично
после 16 сати. (254954)
ПРЕМИУМ салону Pro Nails
потребан стилиста ноктију,
са искуством. Тел. 060/55538-68. (256404)

ИЗДАЈЕМ локал, 23 м2, код
Аутобуске станице. 352-105.
(256687)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду
1.650 евра, цена 360.000
евра. 060/312-90-00.
(256696)
ИЗДАЈЕМ нов локал у близини Зелене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (256738)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. Тел. 063/808-58-16.
(256766)

СТУДИЈУ за графички дизајн
и припрему штампе потребан оператер графичке припреме за штампу. Потребно
основно знање просцеса офсет штампе и знања рада у у
Adobe пакету програма (ilustrator, photoshop i InDesign. Пријаве са CV-jem
послати на:
acc.infinity@gmail.com.
(256087)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОТРЕБНА озбиљна девојка/жена за чување деце.
063/820-53-13. (256590)

ПОТРЕБНЕ раднице од 25 до
35 година старости за рад у
фирми „Боје и лакови Стојановић”, у области малопродаје. Критеријум опште
образовање уз спремност на
учење и посвећење. Приоритет – непушач. Тел. 013/352000. Адреса фирме: Панчево, Иве Курјачког 22.
(256639)
ПОТРЕБАН радник/ца продавници мешовите робе.
063/265-457.
ХИТНО потребне раднице,
бувљак, тезга. Звати од 8 до
13 сати. 063/337-851.
(256642)
ПОТРЕБНА радница или
радник за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи на разговор у петак, 16. марта
2018, у Уве Курјачког 59-а,
од 18 до 20 сати. (1256648)
ПОТРЕБНА радница или
радник за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи на разговор у суботу, 17. марта
2018, у Моше Пијаде 4, од
18 до 20 сати. (256648)

ПРОДАЈЕМ локале у центру:
126, 21 м2. 060/312-90-00.
(256696)

ПОТРЕБНА девојка за чување девојчице. Звати после 17
сати. 064/003-40-09.
(256705)

ПОЉОПРИВРЕДНИ инжењер ратарства/фито-медицине тражи посао.
060/308-55-66.
(256429)

ДУБИНСКО антибактеријско
и дезинфекционо прање намештаја у вашем у вашем
стану. 066/001-050,
063/329-464. (256599)

ПРЕВОЗ робе до 3 тоне, камион има утоварну рампу.
Тел. 060/506-50-59 (СМС)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94. (2356443)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 063/115-71-67.
(256545)

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

КОМПЈУТЕРИ, поправка,
сервис, чишћење, уградња
нових компоненти, повољно.
060/351-03-54. (256463)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, пролећни попуст. Проверите. 061/141-38-02.
(2566649

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА конобарица за
рад. 063/722-08-84,
060/183-33-88. (256388)
ПОТРЕБНА радница за чишћење зграда, локала.
0671/196-39-32. (256452)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница у СТР
„Љуба”. Пелистерска улица.
064/221-42-03. (256746)

ПОТРЕБАН радник са искуством за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету Maja„Идеал”. Доћи
лично, Вељка Петровића 12а, Стрелиште. (256767)

AVIV GARINELLO тражи искусну радницу. CV са
сликом послати на
fashion.form@yahoo.com.
(СМС)
ПОТРЕБАН конобар/ица са
искуством, за рад у ресторану. 064/060-50-50 (СМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept
тражи металостругара, металоглодача, електричара, аутоматичара и машинбравара
са искуством. Позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16 сати. (СМС)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. Тел. 064/488-31-69.
(2565479

ПОТРЕБНА девојка за разношење пића на бувљаку.
064/132-98-12.
(256473)
ПОТРЕБНЕ раднице за сменски рад на роштиљу.
064/874-08-22.
(256494)
ПОТЕБНИ радници или раднице за рад у ауто-перионици. 065/558-00-05.
(2563488)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(256558)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 063/820-87-61.
(256710)
ПОТРЕБНИ мајстори за рад
у Словенији, водоинсталатери, монтери грејања и лимари-климатизери. 063/263268, New city company.
(256721)

ПОСАО
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ПОТРЕБНЕ искусне жена за
рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-6495. (256771)
ПОТРЕБАН сервисер беле
технике, електро струке.
063/329-340, Горење сервис.
(256776)
ПОТРЕБАН радник/ца за рад
у кухињи са искуством.
069/822-48-23. (256777)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребан конобар са и
без искуства и помоћна радница у кухињи. 060/512-5999. (256774)
GP „Still-Net” Панчево потребни грађевински мајстори свих профила. Тел.
013/333-311 (256756)
ФАСТ ФУДУ „Грил Бум” потребна радница за рад на
роштиљу. 064/323-92-77.
(256791)
ПОТРЕБНИ конобари и конобарице за кафић.
060/362-22-21. (256794)
ПОТРЕБНА радница у месари. 063/362-427.
(256795)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/110-16-66.
(256806)
ПОТРЕБНИ возачи за превоз
хлеба и пецива. Превоз обезбеђен. 060/864-07-71.
(256816)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (255453)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, бавалит фасаде, повољно. 063/865-80-49.
(256063)
СРПСКИ језик, часови,
основци и средњошколци.
Искусна професорка. Повољно. Миса, 064/322-46-79.
(256137)
ТРАЖИМ посао тепетара:
поправка/рестаурација намештаја: столица, фотеља,
ауто-седишта, замена сунђера, мебл или кожа по вашем
избору. Долазак бесплатан.
061/299-54-66. (256770)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76.
ЧАСОВИ математике, физике и немачког. Професорка.
Тел. 064/054-67-85.
(256394)
МАТЕМАТИКА – часови
(основци, средњошколци,
пријемни). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. Центар.
343-370. (256407)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а, IPTV, антена плус.
064/866-20-70 (256421)
ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором. Дуле,
064/163-58-85.
(256427)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
(256428)

ОЗБИЉНА жена чувала би
дете. 065/950-52-53.
(256554)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (256447)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-1313. (256472)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706. (256478)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(256481)
ЧАСОВИ математике и физике, за основце. 064/65117-51. (256482)
ПОПРАВКА кровова и осталих грађевинских радова.
0647866-25-76, 013/361-601.
(2564859
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369-846
(256514)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(256515)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(2565259)
ПРЕВОЗ робе, ствари, селидбе комбијем. Јоца,
061/616-27-87.
(256525)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (256596)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-0451. (256583)
СВЕ врсте физикалија: утовар, истовар, селидбе, копање, чишћење, рушење, кошење траве, обарање стабала и
сви слични послови. Дејан,
СЕЛИДБЕ, превоз робе пикапом, комбијем, камионом.
Са утоваром и истоваром,
или без. Дејан, 061/626-1450. (256554)

ЛОГОПЕД, дијагностика и
третман говорно-језичких
проблема. 065/367-41-88.
(256679)
ОЗБИЉНА, одговорна жена
са искуством, неговала би
старију особу.
065/610-54-46. (256682)
КЕРАМИЧАРСКИ радови,
купатила, кухиње, степенице, терасе, итд. Прецизно и
квалитетно. 064/492-79-58.
(256699)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (256739)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фарбање столарије,
чисто, повољно, квалитетно.
061/189-97-33. (256762)
НОШЕЊЕ поште, рачуна и
остало за штампарију.
065/505-07-23, Ратко.
(256765)
ДУБИНСКО прање тепиха,
ротационим четкама. Те.
013/302-820, 064/129-63-79.
(256773)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме. 061/321-77-93.
(256775)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, чисто, педантно, повољно. 061/288-20-19.
(256782)

ЧАСОВИ енглеског и немачког за све узрасте. Преводи.
Тел. 064/486-05-98.
(256589)
ВОЗИМ све врсте селидби,
чистим станове, подруме,
дворишта, све остало повољно. 061/627-07-31. (256588)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 361-474, 060/36147-41, 066/361-474.
СПРЕМАЊЕ станова и помоћ старијима. Тел.
063/761-11-89. (256660)
ДОМАЋЕ кифлице и ситни
колачи, по наруџбини. Тел.
060/761-11-81. (256660)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипс, повољно.
Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (256663)

ЧАСОВИ енглеског, основцима и средњошколцима, повољно, квалитетно. 013/313351, 064/168-68-27. (25679)
КОШЕЊЕ и крчење, сејање
ттраве, фрезирање, сечење
дрвећа, вађење пањева.
064/196-17-32. (256797)
РУМУНСКО држављанство,
помоћ за добијање, возим
странке у Темишвар.
064/925-82-72. (256804)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета,а индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(256674)

УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Поправка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа санитарија. 062/382-394.
(256678)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
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УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665220, 063/847-74-38. (4755)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246-368.
(256145)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила
и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/631-51-41. (256552)
СЕРВИС телевизора, ЦО 2
апарата, продаја половних,
поправка разних електроуређаја. 063/800-01-96.
(256623)
ДУБИНСКО антибактеријско
и дезинфекционо прање намештаја у вашем у вашем
стану. 066/001-050, 063/329464. (256599)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(256615)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(255621)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(255466)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте и роло завесе, могућност плаћања преко жиро-рачуна. 064/189-40-91,
013/354-777. (256644)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(256652)

ОГЛАСИ

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
(256648)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија са
или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-78-66.
(256648)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, све релације по Србији,
с радницима. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(256648)
ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, термоизолација поткровља, керамика,
материјал. 060/131-81-70.
(256709)
МОЛЕРАЈ, глетовање, термоизолација, спуштени плафони, фасаде, керамика, вода,
материјал. 060/131-81-70.
(256709)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном техником и модерним препаратима. заказивање од 9 до 12.
061/209-94-83. (256718)
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. (256685)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
ЧАСОВИ хармонике, клавирне и дугметаре, кола, трилери, песме, нотално. 060/63246-90. (255875)
ТВ ЛЦД, ЛЕД, сервис, катодни ТВ, гаранција једну годину. 063/751-63-23. (256233)
ОДГУШЕЊЕ канализације
специјалним машинама, може преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (256252)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (256061)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 063/7у66-6201, Пеца. (256439)
МОЛЕРСКИ радови, ламинат,
гипс. 064/317-10-05.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, чисто, педантно.
062/976-18-42. (256439)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 062/156-02-07.
МОЛЕРСКИ радови, гипс, керамика, столарија, ламинат.
061/283ч-66-41, 064/317-1005. (2564399
ЛАЛЕ – превозим кипером
песак, шљунак, сејанац, ризлу, одвозио шут. 064/354-6994. (256513)
ШЉУНАК, песак, сејанац од
1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-5544. (256466)
АКЦИЈА, Бања Врујци од 15
маја до 15. јуна, 10 дана за
један ваучер. 064/324-08-48.
(256455)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/235-3921, 013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00, 062/84596-26. (256553)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26. (256553)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(256648)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 256648)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или
без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(256648)

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

Потребан је радник-приправник на варењу
HDPE цеви (ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ) у погону и на
терену.
Искуство није неопходно.
Вашу биографију или CV слати на mail:
pa.mpplast@gmail.com или поштом на адресу:
MP PLAST DOO
Баваништански пут 409
26000 ПАНЧЕВО
Тел. 013/378-040

„БЕОКОМ” д. о. о. Београд, Ул. Чика Мише Ђурића
67, за рад у Панчеву,

тражи:
• електроинжењер или машински инжењер – VI
ССС или VII ССС – 1 извршилац
• помоћни радник са III ССС – више извршилаца
Пријаве доставити лично, од 8 до 16 сати, на адресу:
Првомајска 10-а, Панчево, најкасније до 23. марта
2018.
Информације на тел. 013/365-000

РАЗНО

УСТУПАМ фиксни телефонски број. 063/354-520.
(256540)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења,
излазака. Звати од 21 сат.
013/352-203.
(256449)
ДЕВИЗНИ пензионер, 65,
упознао би шланг даму, до
55 година.
065/335-53-48.
(256647)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту издату
од АТП-а на име Милорад
Панић.
(256760)

Оглас
за дистрибуцију ужине
Позивају се дистрибутери да доставе понуде за дистрибуцију ђачке ужине у школској 2018/2019. Дистрибутер мора поштовати стандарде у производњи и
дистрибуцији хране.
Уз понуду доставити: Решење о регистрацији; потврда суда да није изречена мера забране обављања
делатности (не старију од 6 месеци); Уверење Пореске
управе да су измирене доспеле пореске обавезе (не
старије од 2 месеца); Асортиман ужине и цену; Начин
дистрибуције; Услове за пословно-техничку сарадњу.
Школа посредује у дистрибуцији ужине а родитељи ће средства уплаћивати директно на рачун дистрибутера.
Упутство за формирање понуде може се преузети
у року од 5 дана од дана објављивања Огласа.
Понуде слати у затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за дистрибуцију ужине”, на адресу ОШ
„Жарко Зрењанин” Банатско Ново Село, Ул. М. Тита
бр. 75. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана истека рока за преузимање упутства.
Разматрање понуда и доношење одлуке о избору
понуђача биће у просторијама школе најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за њихово подношење. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Ближе информације о условима пословно-техничке сарадњена тел. 013/615-003. Особа за контакт – директор школе.

Градоначелник града Панчева је закључком број II06-020-2/2018 -298 од 07. 03. 2018. донео одлуку о
расписивању

КОНКУРСА
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА
ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2018. ГОДИНИ
Право учешћа на конкурсу имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града
Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.
Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2018. године, односно до утрошка средстава
опредељених за ову намену;
Конкурс са пратећом документацијом објављен
је на званичној презентацији града Панчева
www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу
се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204, или са интернет
презентације www.pancevo.rs . Додатне информације
могу се добити путем телефона 013/308-795 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs .
Пријаве предати у Услужном центру града Панчева или послати поштом, у затвореној коверти, са назнаком: Пријава на К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У
2018. ГОДИНИ Град Панчево/Секретаријат за јавне
службе и социјална питања/Трг Краља Петра I 2-4/26
000 Панчево
Инструктажа у вези са Kонкурсом биће одржана
21. марта у 11 сати у Mалој сали Градске управе.

Preduzeće Brako Wire Products d. o. o Pančevo, raspisuje

Oglas
za prijem radnika – pogonski električar
Uslovi: SSS - električar
Neosuđivan
Radna, zdravstvena sposobnost
Minimum 5 godina radnog iskustva
Biografije slati isključivo na email: info@brako.rs
Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Neće biti prihvaćena raspitivanja telefonom ili lično.

DOO “PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
objavljuje

OGLAS
za prijem u radni odnos
5 radnika u proizvodnji – SSS bilo koje struke
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-I na email adrese: office@pavle.rs, m.jovicevic@pavle.rs ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca
br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

На основу Правилника о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије („Сл. Гласник”
109/2014)
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за упис на здравствену специјализацију
из Стоматолошке протетике
УСЛОВИ ЗА УПИС:
– завршен стоматолошки факултет,
– положен стручни испит,
– средња оцена у току студија најмање 8 (осам).
ЗА КОНКУРС ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ:
– пријаву,
– оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету;
– потврду о средњој оцени уколико није наведена у
дипломи;
– оверену фотокопију Уверења о положеном стручном
испиту;
– оверену фотокопију решења о одобреној
специјализацији Министарства здравља Републике
Србије из Стоматолошке протетике;
–фотокопију извода из матичне књиге рођених;
Страни држављани морају да испуњавају следеће
услове:
– Уколико су факултет завршили ван Републике
Србије, потребно је да нострификују диплому.
– Да су на специјализацију упућени у Републику
Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе
или решењем Министарства здравља земље која их
упућује на специјализацију.
– Потврда да је студент похађао курс српског језика на
акредитованој установи (Филолошки факултет,
Институт за стране језике а. д. и Институт „Ђуро Салај”).
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
Рангирање кандидата за упис на здравствену специјализацију, врши се на онову опште просечне оцене и
дужине студирања.
Учесник у конкурсу, који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен у складу са Конкурсом,
може поднети приговор декану Факултета у року од 24
сата од дана објављивања ранг листе.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА и ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:
Кандидати могу поднети пријаве на конкурс до 28. 03.
2018. године на Стоматолошком факултету (сваког
радног дана од 9 до 14 сати).
РЕЗУЛТАТИ РАНГ ЛИСТЕ биће објављени на огласној табли Факултета 02. 04. 2018. године.
УПИС КАНДИДАТА: вршиће се од 10. 04. – 13.
04.2018. године. од 9 до 14 сати.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

Петак, 16. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Преминула је наша драга другарица

Умрла је наша

С тугом у срцу опраштамо се од наше драге куме

НАДА ОДАЏИЋ
НАДЕЖДА
ОДАЏИЋ

НАДА ОДАЏИЋ

Све тешкоће и проблеми лакши су уз тебе били,
добар савет и реч лепу од тебе смо и добили.

дипл. економиста

Дивна сестра и дивна тетка. Хвала јој што је желела да буде део нашег живота, да буде са нама.
Хвала јој за сву љубав и бригу и за дивне тренутке које смо провели заједно.

Оставила нам је најлепша сећања на искрено
пријатељство.
Мир и спокој њеној напаћеној души.

Живеће вечно у нашим срцима.
Њени: сестра ДАНА и сестрић ИВАН
(58/2565319)

ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ
ЗГЕРЂА и АНКА БОРАК
са својим породицама

Пријатељи ДУШКО и ЉИЉА ВУЈКОВИЋ
с породицом
(59/256532)

НАДЕ ОДАЏИЋ
Успомене и сећања су
вечне.
МИРА и КВАЛЕ
(84/256888)

Последњи поздрав кумабаки

С тугом се опраштамо од
наше другарице

Последњи поздрав драгој
другарици и куми

(57/256530)

После дуге и тешке болести преминула је вољена мајка и бака

Последњи поздрав мојој
тетки

НАДИ ОДАЏИЋ

НАДЕ
Оста је нам се ћа ње на
искрено пријатељство.
МИЛИЦА, ЗАГА,
НЕТА и ЂОКА

НЕДА и ВЛАДАНА

(52/256522)

(77/256574)

(53/256526)

Последњи поздрав

07. XII 1944 – 11. III 2018.
„Упркос данима сивим

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

од ДРАГАНЕ
ДЕСПИНИЋ
с породицом

СТОЈАНКИ
ШТЕКОВИЋ

СТОЈАНКА ШТЕКОВИЋ

НАДИ ОДАЏИЋ

6. марта 2018. године, у
81. години преминуо је

од ДРАГАНЕ, ЗОРАНА,
МИЛИЦЕ и НИКОЛЕ

кад видиш неку комету

(131/256723)

да видик зарумени
упамти то ја још увек
шашав летим и живим”

НАДИ ОДАЏИЋ
Неутешни: ЗОРАНА, ЈЕЛЕНА и ДРАШКО

Породица ИВАНИЋ

(25/256442)

Последњи поздрав нашим школским другарицама

(78/256575)

Последњи поздрав

11. марта 2018. преминула је наша вољена

С поштовањем његове
ћерке ЈЕЛЕНА
и МИЛЕНА
с породицама

СТОЈАНКА
ШТЕКОВИЋ

СТОЈАНКИ
ШТЕКОВИЋ

НАДЕЖДИ
ОДАЏИЋ

МАРИЈА
БАРНА
1936–2018.

Чуваћемо сећање на вас.
ОЛГА, ПЕРА, РАТКО, ДУЦА, ДУЛЕ, НЕДА,
ЗОРИЦА, СНЕЖА, ЛАЗА, БРАНКА и ЗЛАТИЦА
(106/256668)

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

Последњи поздрав до
КСЕНИЈЕ, ТАЊЕ,
ГОРАНА, ЗОРАНА
и ЦЕЦЕ

(73/256651)

Последњи поздрав брату

НАДИ ОДАЏИЋ
од другарица ВУКИЦЕ и ЂИНЕ и твоје др ИВКОВИЋ
(41/256501)

(97/2566439

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБУ
ПАНИЋУ

(35/256468)

Вољени наш отац

Последњи поздрав колегиници

СТОЈАНКИ
ШТЕКОВИЋ
од породице СЕНЕШИ

МИХАЈЛО
ИЛИЋ

Колеге из ПИК-а „Тамиш”: ЈОЦА, РАЈКО,
ЕРИЋ, РАША и КРЛЕ

МИЋИ

СТОЈАНКИ ШТЕКОВИЋ
рођ. Ерски
Почивај у миру.
Брат ПЕТАР с породицом

(152/256808)

НАДИ ОДАЏИЋ

ДРАГОЉУБ
ПАНИЋ МИЋА

(93/256624)

С тугом и болом у срцу опраштамо се од наше
вољене мајке

од сестре ЗАГЕ РИСТИЋ
с породицом
(74/256562)

Последњи поздрав

(151/256801)

ПОПУСТ

1941–2018.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
пре ми нуо је 7. мар та
2018, али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: кћерка
МИРЈАНА, син ДРАГАН
и снаја ЈОВАНКА
(11/256420)

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

РАДОШУ

ЉИЉАНЕ ВОЈНОВ
1934–2018.

ВУЧКОВИЋУ
1938–2018.

Чуваћемо те у сећању.
Кћерке СЛАВИЦА и НАДЕЖДА с децом
(130/256722)

С тугом и поштовањем
ДУШИЦА
БИСКУПЉАНИН
(32/256460)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.
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У суботу, 10. марта 2018. године напустио нас је наш драги

Ко је добро познавао Милана, зна да је највише на свету волео
своју децу и своју унуку.

Последњи поздрав

Само ја знам колико је мој

БАЛОНЧЕТУ

МИЛАН
волео мене.
од брата ЂАНИЈА
с породицом

СЕНКА

МИЛАН ЈОВАНЧИЋ
1959–2018.

(92/256621)

(29/256456)

Последњи поздрав куму

Остају неутешни: мајка ЈЕЛЕНА, супруга СЕНКА,
син БОШКО, ћерка ЈОВАНА с породицом, сестра МИРА,
сестрићи МИЛАНА и ИГОР, таст КУЗМАН
и ташта ЈАСМИНА

ТАТИЦЕ МОЈ

(47/256517)

МИЛАНУ
ЈОВАНЧИЋУ

Буди најсјајнија звезда која ће нас заувек чувати.
Последњи поздрав
Воле те: твоје ПИЛЕ и твоj МИМИЋ
(48/256517)

од БОШКА
с породицом
(72/256559)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом зету

МИЛАНУ
ЈОВАНЧИЋУ

УЈЧЕ

од ОЉЕ и КЕПЕ
(30/256457)

… љубав... и сад празнина.

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ

МИЛАНУ

Последњи поздрав

МИЛАНА, ИГОР и МИРА

Породице БЕЖУЉ и ЛОЗАНОВСКИ

С поштовањем: КУЗМАН и ЈАСМИНА

(49/256517)

(126/256701)

(127/256701)

Драгом зету

Последњи поздрав драгом сараднику

Последњи поздрав

МИЛАНУ
ЈОВАНЧИЋУ
МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ
од ДУДЕ и ХЕКТОРА
са децом

последњи поздрав од породице ВУЧКОВИЋ
(98/256650)

(31/256451)

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ
од колега из Дирекције HSE из Рафинерије
нафте Панчево

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ
Последњи поздрав

Последњи поздрав

од СНЕЖЕ, ДРАГАНА, МАРИЈЕ и МАРКА

(90/256616)

(51/256517)

Последњи поздрав

ПАВЛУ КАТНИЋУ

Последњи поздрав драгом куму

а породици упућујемо изразе најдубљег саучешћа.
Породица ГАЛОВИЋ
(10/256418)

Поштованом другу

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ
1959–2018.

МИЛАН ЈОВАНЧИЋ
БАЛОНЧЕ

МИЛАНУ

ПАВЛУ КАТНИЋУ
Синдикална организација
Рафинерије нафте Панчево

Посада Алкилације

(101/ф)

(121/256691)

првом председнику
УВПС Панчево
УВПС гр. орг. Панчево
(8/256415)

од МИРЕ, САЊЕ, МИМА, ТАЊЕ, КОВЕ
и ЋОЛЕТА
(120/256691)

Петак, 16. март 2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14.
марта преминуо наш

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ

ЈОВИЦА ДИМИТРИЋ
из Старчева
1952–2018.

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ

Ожалошћени: супруга МИРА, ћерка МАРИНА
и син ВЛАДИМИР с породицама
(139/256748)

Последњи поздрав куму

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав брату

Хвала ти што си био уз
нас.
ИЛИНКА, НАТАША
и ДРАГАНА
с породицама

од ДУШАНКЕ
и ДАНИЈЕЛА
с породицом

(154/256812)

(153/256811)
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Последњи поздрав пријатељу

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ
1952–2018.
Породица ЛУКИЋ
(142/256748)

МИЛАН ЈОВАНЧИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав од Ксенијиних колега
и колегиница из „Електродистрибуције” Панчево
(146/256758)

Последњи поздрав Јованином тати

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ
1952–2018.

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ

МИЛАН

1952–2018.

од кумова
ШИКАНОВСКИ

од брата АЦЕ
ДИМИТРИЋА
с породицом

(141/256748)

(140/1256748)

ЈОВАНЧИЋ

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ

Породице ИВАНОВ и ПАВЛОВСКИ
(50/256517)

Последњи поздрав од
породице
ПЕТРОВАЧКИ

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ
КЛАУДИА, ЈЕЛЕНА, ТАМАРА, СРБА, МАРКО, АЦА,
БАНЕ, ВРКИ и ГОРАН
(149/256787)

(138/256747)

Била је част имати те за друга

Последњи поздрав вољеној мајци и баби

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном оцу

МИЛАН ЈОВАНЧИЋ

ЗОРИ
ПИПЕРСКИ

ЉУБИШИ РИСТАНОВИЋУ

МИЛАН
ЈОВАНЧИЋ

КАПЕ, БУЦА ВЕЛИКИ, ЗВРЛЕ, АДВИГОВ,
ЊОРЕ, ЂОГИ и ЧОКИ
(150/256792)

Последњи поздрав драгом куму

од ћерки ВЕСНЕ и ВИОЛЕТЕ с породицама
Син ДЕЈАН и унука
НИКОЛИНА

Последњи поздрав од
БОЖЕ и ЈОВАНКЕ

(103/256662)

(144/256754)

8. марта, после дуже болести, преминула је наша дугогодишња чланица

Тужна срца и с болом
обавештавамо родбину
и пријатеље да је 8. марта 2018. у 74 години преминула наша драга

(34/256467)

8. марта 2018. године испустио је своју племениту душу мој комшија

ЉУБИША РИСТАНОВИЋ

МИЛАНУ ЈОВАНЧИЋУ
од породице ТЕКИЈАШКИ
(107/256669)

Последњи поздрав нашем драгом зету и течи

ЗОРА ПИПЕРСКИ
1944–2018.

Последњи поздрав нашем драгом зету и течи

Ансамбл „Златна јесен”
(83/256186)

Уместо да славимо твој седамдесети рођендан,
ти нас напусти. Нека те у вечној тишини чувају
анђели.
Комшиница ПЕРСИДА СТОЈЧИЋ с породицом
(33/256460)

ЗОРА
ПИПЕРСКИ

ЂОРЂЕ
АВЧИНИКОВ

од породице РАТИЋ

од породице
ГОЧМАНАЦ

(54/256524)

(42/256503)

(19/256431)

(20/256431)

Почивај у миру.

Последњи поздрав

ИГОРУ НИКОЛОВСКОМ
1973–2018.

МИЛЕНКУ
АНДРИЋУ

Породица АВЧИНИКОВ

1944–2018.
Последњи поздрав драгом

МИЛЕНКУ
АНДРИЋУ

Ожалошћени: супруг
ЉУБИНКО, ћерка
АНГЕЛИНА, син
ДЕЈАН, унук ИВАН,
унука НИКОЛИНА као
и остала родбина
и пријатељи

1950–2018.

1950–2018.

10. марта 2018. године преминуо је наш драги

од тетке РОДНЕ, сестара БИЉАНЕ и СВЕТЛАНЕ
с породицама
(104/2566649

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

ИГОР

ИГОРУ
од ЈАРМИЛЕ и КЕЛЕТА
(1/256387)

МИЛЕНКО АНДРИЋ
1950–2018.

Тужни због твог
прераног одласка:
сестра СУЗАНА, зет
ЗОРАН и сестрић БОБА

С љубављу: супруга РАДМИЛА, синови, снахе и унуци

(40/256500)

(21/25643)
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После кратке и тешке болести преминуо је

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав мом тати

МИЛАН БОГИЋ ЛЕМИ
1947–2018.

ЛЕМИЈУ
ЛЕМИЈУ
Туга и бол остају заувек.

С тугом и поштовањем: супруга ВЕРА, ћерка БРАНКА
и син БРАНКО с породицама

Ћерка БРАНКА, зет ИВАН и унуци НИКОЛА и ИВАНА

(16/2564269)

(17/256426)

од породице
ЂОВАНЕЛИ
(143/256752)

Последњи поздрав

Опраштам се од мог оца

МИЛАН

ЛЕМИЈА

БОГИЋ

МИЛАН БОГИЋ

ЛЕМИЈУ

Последњи поздрав

МИЛАНУ
БОГИЋУ
ЛЕМИЈУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син БРАНКО, снаја БОЈАНА и унуци ЛУКА и ЂУРЂА
(18/256426)

Последњи поздрав мојој тети

Последњи поздрав
племенитом човеку од
породице ЂУРИН

Последњи поздрав од
комшија
у Вељка Петровића 9

од породице
МАЛИНИЋ

од другара ловаца:
БРАНКА, РАДЕ, САВЕ
и ЦВЕТКА

(70/256554)

(85/256898)

(24/256438)

(23/256438)

Последњи поздрав нашој драгој сестри и тетки

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 9. марта 2018, преминула наша драга

ЈАВОРКА
МИЛОСАВЉЕВИЋ

ЈАВОРКИ
МИЛОСАВЉЕВИЋ
1937–2018.

ЈАВОРКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
1937–2018.

од СНЕЖАНЕ, МИЛИЦЕ и ЛАЗАРА
(110/256677)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав од породице МУНИЋ
(123/256694)

Сахрана је обављена 10. марта 2018, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИОДРАГ, синови
ГОРАН, ЈОВАН и ДУШАН, снаје
СЛАЂАНА и СЛАВИЦА, унуци ИСИДОРА,
МАРИЈА, ЂОРЂЕ, ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА

Последњи поздрав драгој

МИЉКИ
АДАМОВ

Борила се као лавица до последњег дана против
надмоћнијег противника, наша вољена мајка и
бака

Последњи поздрав драгој

20. марта 2018. навршава
се годину дана откада
није с нама

ПОПУСТ

МИЉКИ
Остаје нам неизмерна туга.
ГРАДИМИРКА и КОСТА
(115/256681)

Најдража наша

МИЉКИ
АДАМОВ
Ујна, никада те нећемо
заборавити.
БРАНКА, ДАРКО,
ТАДИЈА и НОВАК
(113/256681)

МИЉКА
АДАМОВ
Док живимо, живећеш и
ти у нама.
Брат МИРКО, снајка
ДИВНА, НЕЛА, ЈОЦА
и БОЈАНА
(116/256681)

МИЉКИ
АДАМОВ
Ујна, никада те нећемо
заборавити.
ДУДА, СРЕТЕН,
СТАША, БОКИ и ИВА

МИЉКА АДАМОВ
Заувек ћеш нам недостајати.
Твоји: МИРОСЛАВ, ДАЛИБОР, МИЊА, ЉУБА,
ТАДИЈА, МАТИЈА, СТРАХИЊА и МИЉАНА
(112/256684)

ПЕРО ЧЕЈКОВ
8. марта 2018. године престало је да куца срце
наше супруге, мајке, свекрве и баке

20. марта навршавају се
две године откако није с
нама

(114/256681)

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

Заувек неутешни:
сестра БОРКА, сестрић
АЛЕКСАНДАР
и сестричина БИЉАНА
с породицама
(82/256587)

(108/256672)

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

Драга сестро, заувек си
нас напустила и оставила да вечно тугујемо за
тобом.

Много нам недостајеш.
Успомена на тебе је вечно у нашим срцима и мислима.

Вечно ожалошћени:
супруга и синови

МИЉКЕ АДАМОВ
Сунце моје, ти си била звезда водиља у мом животу. Покушаћу да те сачувам од заборава твојих вољених унука ТАДИЈЕ, МАТИЈЕ, СТРАХИЊЕ и мале МИЉАНЕ.
Твој супруг БРАНКО
(111/256681)

РАДА КРСТИН

(105/256666)

2016–2018.

ПАНЧЕВАЦ
Ћерка ДАНИЈЕЛА
и МАЈА
(99/2566529

телефон:
013/301-150

Петак, 16. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

17. марта 2018. дајемо четрдесетодневни помен нашој мајкани и бакани

25

СЕЋАЊЕ
16. марта 2018. године навршава се деветнаест
година од вечног растанка са нашом драгом

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2018.

ДРАГАНОМ ЈАЋИМОВИЋ
1981–1999.

АНИ СТАНИЋ
која се упокојила 6. фебруара 2018.
Мила наша,
дани кратки, а дуги као године. Нема те. Све мислимо да
је све ово један ружан сан и да ћемо се пробудити, и да си
нам ти ту. Тужни смо, али нам је једина утеха да си на месту мира, спокоја, где је светлост и топлина искрена, где
нема бола, туге, где се не повређује.
Много нам недостајеш мајкана, бакана наша.
Воле те: твоја ћерка МИЊА, која није више дете, немам више и тебе ни тате, воли те и твој унук ЛАЗАР.
Захваљујемо се свима који су били и који су остали уз нас.
Ћерка МИЊА и унук ЛАЗАР
(145/256757)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
16. марта је тачно осам година како сам
остао без мог оца

Навршавају се две године од смрти вољене мајке

Драги мој тата

Драга наша, никада те не можемо и нећемо преболети. Недостајеш нам!
Твоји: мама РАДА, тата СТОЈМЕН, брат ДЕЈАН
с породицом и баба МИЛЕВА

Прошло је годину дана како се нисмо држали за
руке. Водо си ме свуда, пружио све, али ме ниси
научио како да живим без тебе. То учим сама и
ужасно је...
Твоја ћерка СЕНКА са МАКИЈЕМ
и НИКОЛАЈЕМ

(119/256690)

(14/256425)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

1999–2018.
Увек си у нашим мислима.
Тетка ТРАЈКА
с породицом

16. III 1999 – 16. III 2018.
Они које волимо никада
не умиру, они живе у нашим срцима.
Чика АЦА и стрина
НАДА

(87/256111)

(95/256638)

17. марта 2018, у 11.30, је годишњи помен мом
супругу

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ
1955–2017.
Много ми недостајеш, драги мој Ђоле.
МИРА
(12/256425)

Нашем куму

Лепе успомене и тужна
сећања на нашу драгу
Гагу

РАДОСЛАВЕ
ДЕМЕТЕР
1932–2018.

МАРЦИ БЕРЦКА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2018.
Осма година тата је прошла, а туга и сећање остаје за тобом. Бол на срцу се не смањује. Тамо где си ти, као и моја мајка, коју си брзо позвао за собом, тамо је Бог,
правда и истина. Почивајте у миру и нека
вас анђели чувају.
Заувек у болу, ожалошћен, остаје ваш
син МИРКО

Никада те нећемо заборавити.
Твоја ћерка ЈЕЛИЦА,
зет СТЕВАН, унуке
МАРГАРЕТА
и КАТАРИНА, зетови
ПРЕДРАГ и МИЛОШ
и праунучад
(137/256740)

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ

ТАЊА ВИГ

Ђоле, у нашим си срцима, мислима, сећањима.
ГОЦА, ПАВЛЕ, ДЕЈАН и ЖЕЉКО

1972–2006.

(117/256687)

Тетка РУЖИЦА
с породицом

Дванаест година је прошло, али сећање и туга
вечно трају. Заувек си у
нашим срцима.
Твоји: мама, тата и брат
САША са породицом
СЛАВИЋ

(155/256819)

(76/2

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(147/256759)

17. марта даваћемо
једногодишњи помен
нашем драгом

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

16. марта навршавају се
две године откако није с
нама

КЕЖИЋ
и осам година
сећања на нашу
драгу

Брате мој, пуно нам недостајеш.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоја сестра СЛОБА и зет СРЕЈА с породицом
(79/256576)

Једногодишњи помен

МИЛЕВА
ПЕТРОВИЋ

РАДА РАЦИЋ
20. III 2016 – 20. III 2018.

АНДРИЈИ

МИРЈАНУ
15. III 2010 – 15. III 2018.

Синови СРЂАН и ДЕЈАН с породицама
(56/256528

Прошле су две године
откако није с нама моја
сестра Рада.

ДРАГИЦА
ЈОВАНОВИЋ
Заувек у нашим срцима.

ТОМА, ВЕСНА, НАЦА
и ЂОЛЕ

Твоји најмилији

(109/256675)

(122/256692)

рођ. Лакић
1949–2017.
Мама, година је прошла,
а бол и туга не престају.
Мама недостајеш!
17. марта 2018, у 11.30,
дајемо помен.
Ћерка НАТАЛИЈА
с породицом

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ
С љубављу и поштовањем ташта ЈУЛКА
(13/256425)

(96/2

СЕЋАЊЕ

11. III 1982 – 11. III 2018.

20. марта 2018. даваћемо
четрдесетодневни помен
нашој вољеној

У че твр так, 22. мар та
2018, у 11 сати, даваћемо
четрдестодневни парастос нашој драгој

ДРАГАН
ДАНИЦА
КУТРИ
21. марта је три године
откад ниси с нама.

ДАБИЋ
15. III 2015 – 15. III 2018.

Помен даје породица

Сине, време пролази, туга и бол остају у срцу.
Твоја мајка и брат
с породицом

(3/256406)

(15/256424)

ДРАГУТИН
РАДОЈЕВИЋ

ВЕРИ ЋУРЧИЋ

Супруга МИРКА, син
ДЕЈАН и снаја
ЕЛИЗАБЕТА

С љубављу
и поштовањем: супруга
АНКА и ћерка
ДРАГАНА с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ЗОРАН, снаја
МИРЈАНА и унуци
БОБА, ЛАНЕ, САЊА
и МИЦА

(148/256753)

(2/256391)

(86/256605)

20. III 2003 – 20. III 2018.

ЈЕЛЕНА
ЏАМБАЗОВИЋ

АНДРИЈА
МАКСИМОВИЋ

18. III 2013 – 18. III 2018.

Син СТЕВАН
с породицом

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
Твој син ДУШАН
и ћерка МИРЈАНА
с породицама

(132/256731)

(80/256582)

СТОЈАНКИ
ВЛАЈИЋ
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Петак, 16. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У уторак, 20. марта 2018. године навршава се четрдесет дана откако се упокојио у
Господу наш драги

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
20. III 2006 – 20. III 2018.

НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ
рођ. Миловановић
Речи не могу да кажу колико је осећања.
Живећеш у нашим срцима и мислима док постојимо.
Заувек.
Твоји најмилији
(94/256637)

драмски уметник
1969–2018.
Тога дана у храму Светог Николаја, на Новом гробљу у Београду, у 11 сати биће
одржан четрдесетодневни парастос.
Захваљујемо свима који су, на било који
начин, саучествовали са нама у нашој
превеликој тузи и болу за прерано преминулим нашим драгим Небојшом.
Породица

У суботу, 17. марта, у 12 сати, на Новом гробљу ,
дајемо годишњи помен нашем драгом

РАДОСЛАВУ УРОШЕВИЋУ
БАТИ
Његова неутешна породица
(60/256532)

Сећање на

РАДАНОВИЋ

(69/256545)

Прошло је четири тужне године откада није с
нама наш драги

СТОЈАН
1932–2003.

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ
Има те у сваком дану који прође, свакој сузи која кане.
Никад те неће заборавити ко си и каква си била.
Воле те твоји ЈОЈКИЋИ
(135/256734)

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ
МИЛОВАНОВИЋ
Увек си у нашим срцима
и мислима.
Твоји: бата ИВА, ЗОКА,
ЛУКА и УРОШ

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ
16. III 2014 – 16. III 2018.
С поносом те помињемо, а с тугом живимо.
Наша љубав и сећање на тебе остаће заувек.
Неутешни: супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет МИЛАН и унук ЈОВАН

ЈЕЛА
1930–2012.

С љубављу и поносом сећамо се Ваше племенитости и борбе за наше боље сутра.
Ваши: ћерка РУЖИЦА и синови ДУШАН,
ИЛИЈА и МАРКО с породицама
(102/ф)

18. марта 2018. године, у 11.30, на Новом гробљу у
Панчеву, дајемо шестомесечни помен нашој вољеној

(81/256584)

(100/256656)

МАРИЈАНА
Поносни смо што смо те
имали.
Породице:
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,
ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

МАКИ
Сећање на тебе никада
неће престати.
Породице: ЧАЛИЋ,
МИМИЋ и МИЛИЋЕВ

МАРИЈА
РИСТИЋ

СЛАВКА МИРЈАНА
ЖЕГАРАЦ
СТАН

1998–2018.

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВИЋ
1949–2017.

(133/256734)

(134/256735)

1988–2018.

МАРИЈАНА

МИЛЕВКА МИЋИЋ

Све је исто, а ништа исто
није откада те нема.
Твоји кумови
ТОМОВИЋИ

2012–2018.
Заувек у срцу.
ЈЕЛИЦА, ЗОРИЦА
и СЛАВИЦА

(136/256734)

(27/2564

ЛОЗАНА
ПЕТКОВСКИ
2005–2018.
Увек ће те се сећати
унуке ИВА и МИЛА

Најдража мама и бако, недостајеш нам јако.
Волимо те бесконачно много.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: син ДЕЈАН, ћерка ДАНИЈЕЛА,
унуци ЈОВАНА, СТЕФАН и МАРИНА
(129/256716)

(28/2564239)

23. марта навршава се дванаест година откако
није с нама наша драга

14. марта навршиле су
се три тужне године

МИРЈАНА СТАН

РАДОВАН
ЖИВАНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

У суботу, 17. марта даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

2006–2018.

Никада вас нећемо заборавити.
ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(89/256613)

Прошла је најтужнија година у нашим животима,
откада нас је напустио
супруг, отац, деда и прадеда

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 17 марта, у 11 сати, посетити њену вечну
кућу на Католичком гробљу и подсетити на дане
проведене с њом.
Породица

t

(64/2565409)

Прошло је годину дана откако с нама није наша
драга мила мама

ЉУБИЦА
ТУЦИЋ

БОГИЦИ
НИКОЛОВСКИ

Постоји нешто што не
умире, а то је сећање.
Супруга ЈАСМИНА,
синови НЕНАД и
ПРЕДРАГ с породицама

Љубо, шта рећи. Једино,
пожелети срећу и здравље нашим унуцима и
деци.
БАТА

С поносом и љубављу чувамо те у нашим срцима.
Сестра ЂУВЕЗА и зет
БОБАН с породицом

(45/256507)

(68/256548)

(67/256544)

14. марта, три године

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА
ЈЕШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
МИЛАКОВ
1936–2017.
Посетићемо његов нови
дом на Пра во слав ном
гробљу, 22. марта 2018, у
12 сати.
Неутешна његова
породица
(118/256688)

рођ. Грега
18. III 2011 – 18. III 2018.
Миса задушница биће
одржана 18. марта 2018,
у 10 сати, у Католичкој
цркви.
Почивала у миру Божјем!

РАДОВАН

ТОЈА ЦВИЈИЋ
2017–2018.

Тугује и моли за њу син
НЕНАД

Време пролази, а туга и бол и даље остају у нашим срцима.
Твоји најмилији: син ДРАГАН и ћерка ЗОРИЦА
с породицама

(128/256707)

(63/256538)

РАЈИЦА
ПЕТРОВИЋ

С поштовањем:
свастика РУЖИЦА
са ћерком МАРИНОМ
и њеном породицом

16. III 2004 – 16. III 2018.
После четрнаест година
заборав не постоји, јер
ко је добар био увек се
воли.
Супруга ЈАГОДА
с породицом

(46/256508)

(124/256695)

ШАМУ СИЛАК
13. III 2013 – 13. III 2018.
Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоји најмилији
(36/256492)

Петак, 16. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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14. марта навршава се година откако није с нама наша вољена

БРАНКО СТОКИЋ
2017–2018.

МИРЈАНА СИКИРИЦА
1937–2017.
Породица СИКИРИЦА
(55/256525

Навршава се година од смрти мог вољеног супруга.
Бол у туга остају.
Његова супруга ВЕРА са синовима, снајама,
унуцима и родбином
(4/256408)

Прошла је тужна година откада нас је напустио наш драги супруг, отац, деда и
пријатељ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 17. марта 2018. године обележити шест
месеци од изненадног нестанка нашег

КЕПИЋ

ПЕРА БРАТИЋ
КОСТА

ДРАГИЦА

1975–2018.

2006–2018.

Време не може избрисати сећање на драге родитеље.
Син СТЕВАН и ћерка МИЦА

МИЛАН БОГИЋ
Тога дана, у 11.30, посетићемо његову вечну кућу на Новом гробљу у Панчеву.
Неутешна супруга ЉИЉАНА, ћерка БИЉАНА
и син МИЛАН с породицама
(6/256413)

Кумови
СТОЈАДИНОВИЋ
и КИЏИН

18. марта навршава се
петнаест тужних година
откако није с нама

ЈОВИЋ

РАДМИЛА
РАДА

(44/256507)

Нећемо те заборавити.

У мислима и сећањима заувек с тобом:
супруга МАРИЈА, ћерка ДАНИЈЕЛА, зет
СТЕВА, унука МАРИЈА, свастика
ИВАНКА и остала родбина и пријатељи
(26/256445)

(5/256411)

21. марта 2018. навршавају се две године туге и
празнине откако није с нама

Празнина и туга остају, недостајеш!
Живиш кроз наше приче свакодневно.
Твоја ћерка ЗОРИЦА МИЛИЋЕВ,
зет БРАНИСЛАВ и унуци ГОРАН и ДАРКО

23. II 1950 – 14. III 2017.

МИЛУТИНА ЂОРЂЕВИЋА МИЋЕ

(22/256437)

РАДОСЛАВА ДЕМЕТЕР

из Опова

ВЛАДИМИР
ВЛАДА

11. III 1998 – 2018.

17. III 2010 – 2018.

И после двадесет година бола и туге, у срцу чувам
најлепше успомене на своје најдраже родитеље.
Воли Вас ваша ћерка МОСА
(66/256541)

ДРАГАНА
ЗУВИЋ ГАГА
Време пролази, а бол и
туга никад неће.
Воле те: тата, мама
и бата

Прошле су три године откада није с нама

инж. ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ
Време није ублажило сећање, празнину и бол.
Супруга РАДМИЛА и синови ПРЕДРАГ и ДЕЈАН
с породицом
(61/2565349

(7/256414)

У суботу, 17. марта 2018,
у 11 сати, на Католичком гробљу даваћемо годи шњи по мен на шем
драгом оцу и деди

Четрдесетодневни помен
нашој мами

Сећање на

СЕЋАЊЕ

РАДОВАНА
КОЈИЋА

ДАМЊАНОВИЋ

У петак, 23. марта 2018, у 11 сати, на Старом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

1948–2005.

БОЖИДАРА
ЛАЛИЋА
1949–2011.

МИЛКИ
КОВАЧЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН

Породица КУРКО

одржаћемо 20. марта, у
11 сати, у Омољици.
Синови ВАСА и ЛАЗА
и ћерке ВИДА и РУЖА
с породицама

17. VII 1921
17. XI 1922
6. IV 1952
– 29.VIII 2016.
– 19. III 2009.
– 24. VII 2014.
Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама

(43/256505)

(71/256557)

(62/256535)

КУРКО
ИШТВАНУ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
Двадесет пет година је
прошло

СЕЋАЊЕ
Де вет на ест го ди на је
прошло

18. марта 2018. дајемо
годишњи помен, у 11 сати, на Старом православном гробљу

МИРОСЛАВА
БЕЛОБРКА
МИЛОРАДА
ЛУКИЋА

Дајемо четрдесет дана
на гробљу у Омољици.
Ћерке ЉИЉА и РУЖА
и синови ЗОРАН, МИЛА
и ЉУБА с породицама
(37/256495)

Био си понос наш.
Сестре ЉИЉА и РУЖА
и браћа ЗОРАН, МИЛА
и ЉУБА с породицама
(38/256495)

ДРАГУТИН
МАКСИМОВИЋ
Остаје сећање и поштовање.
Ћерке ЉИЉА и РУЖА
и синови ЗОРАН, ЉУБА
и МИЛА с породицама
(39/256495)

(91/256617)

Драги наш

1945–2017.

ЗДРАВКА
КОЈИЋА
1937–2017.
С поштовањем чувамо
успомену на вас.
ЗЕЛЕ, БАМБИ, КРЕША,
ГОМБИ, ДРАГОЉУБ,
ТОМА и МОША

Поштованом

ГОРАН
МАКСИМОВИЋ
МАКСА

Њени најмилији

1936–2016.

(88/256612)

ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ

БОЈАНИ ЈЕЗДИМИРОВИЋ

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
2008–2018.
Прошло је десет година откако ниси с нама.
Заувек у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији
(9/256417)

20. марта навршава се шест месеци од смрти нашег вољеног

СЛОБОДАН
САРАФИЈАНОВИЋ
БОБАН
2017–2018.
Време пролази и одлази... а ти, заувек остајеш
са нама.
Твоји најмилији
(125/256700)

ДРАГАНУ БАЛАНУ

САВЕ КРЧАДИНЦА

седмогодишњи помен
Супруга РАДМИЛА и кћери
САЊА и ДРАГАНА

Време пролази, бол и туга за тобом остаје.
Твоја породица

(75/256565)

(65/256541)
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ИНФО/ЗАБАВА

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

РОЂЕНИ
Добили ћерку

Ован

Вага

1. фебруара: Естеру – Санела и Дорел Шунда; 9. фебруара: Тару – Данијела Шеберле и Игор Момчиловић; 11. фебруара: Анабелу – Силвија Сајитовић и Ивица Јанков; 23. фебруара: Анастасију – Жељана Стојчев и Раденко Борбанди, Мину – Марина Николић; 27. фебруара: Јелену – Ана и
Ђани Ника; 1. марта: Неру – Сандра Здравковић и Немања Манић, Хелену – Валерија и Габор Сабо; 2. марта: Дуњу – Наташа и Небојша Соро.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
23. фебруара: Стефана – Сабрина Марина и Предраг Кљајин; 25. фебруара: Немању – Милена и Ненад Драмићанин; 26. фебруара: Ненада – Катарина и Далибор Ђурић; 27. фебруара: Стефана – Драгана и Слободан
Кнежић; 28. фебруара: Андреја – Драгана и Денис Анђелковски, Лазара
– Милица и Ненад Несторовић, Клару – Ивана и Дејан Спасић; 1. марта:
Алексеја – Снежана и Милан Вучућевић, Матеју – Сања Ђурић и Милан
Шебаљ; 2. марта: Анита и Милан Јовић; 3. марта: Милоша – Милијана и
Драган Милаковић, Огњена – Душанка и Милан Палалић, Огњена – Миљана и Владимир Јовановски; 5. марта: Теодора Лава – Јелена Марков
Гаврић и Игор Гаврић.

ВЕНЧАНИ
3. марта: Дуња Попов и Марко Богут, Андријана Стокић и Александар Диклић.

УМРЛИ
1. марта: Сретен Јанковић (1933), Стеван Јовичић (1937), Илинка Богдановска (1929), Ђура Петрић (1939), Милица Стојић (1949), Милица Филиповић (1940); 2. марта: Павле Катнић (1936), Верица Пелић (1949), Ратка
Јоноски (1942), Драгиња Качук (1931), Првослав Петровић (1937); 3. марта: Шандор Ковач (1937), Милена Николић Адамовић (1928); 4. марта:
Бранко Радивојевић (1954), Благоје Чечарић (1934), Тереза Алаванић
(1960), Дане Боснић (1938), Ђурица Продановић (1935), Милован Тадић
(1946), Драгојло Трипковић (1945); 5. марта: Милан Перишић (1939), Даринка Грујић (1955), Божана Постоловић (1932), Јован Симић (1966); 6.
марта: Горинка Јосић (1947), Живана Поповић (1935); 7. марта: Танкосава Дивнић (1930), Мирољуб Ристић (1940), Михајло Илић (1941), Стојмирка Филиповска (1936).

ЕНИГМАТСКИ
1

2

3

4

5

6

7

8

КОКТЕЛ

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

9

ВОДОРАВНО: 1. део куће између две таванице – бања у Белгији, 2. исувише кратак, 3. изнајмљивати, давати под ренту, 4. подстрекач, покретач
(лат.), 5. врста винове лозе – име наше позоришне редитељке Стојановић.
УСПРАВНО: 1. прањем уклоњен, 2. на супротној страни, 3. накнада за коришћење изнајмљене ствари, 4. документи, списи, 5. мушко име, Тривун,
6. језеро у Русији, 7. зауставити се, 8. доња површина просторије, под, 9.
име јапанског редитеља Куросаве.

1
2
3

ИСПУЊАЉКА
4
1

5

2

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

3

ВОДОРАВНО: 1. узбудљив доживљај, пустоловина, 2. учинак, чин
– неопходно пиће, 3. име глумца Росија – име глумца Марвина,
4. планина у Црној Гори, 5. грчко слово – божанско пиће, 6. летњиковац – материјал за градњу, 7. оно што се може надокнадити.
УСПРАВНО: 1. француски писац (Алфонс) – материјал за производњу, 2. нагост, обнаженост – бог весеља и љубави код Старих
Словена, 3. упишите: ДОВ – птице тркачице – црвена боја за косу, кана, 4. текстови за читање – засади винове лозе, 5. хит Оливера Драгојевића – враг, сотона.

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

4

5

Хороскоп

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

4
5
6

Волите да доминирате увек, а

Тренутно сте у периоду када

партнеру то може сметати, јер
жели равноправност. На послу је
динамично, без већих промена.
Радите на контроли беса, јер често упадате у конфликте с пријатељима. Избегавајте хладноћу
због проблема са синусима.

вам пријатељи много значе, јер
су за вас односи нешто најважније у животу. На послу је помало
монотона ситуација, али вас у вечерњим часовима код куће очекују лепи тренуци с партнером.
Опустите се и уживајте у љубави.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Осећате губитак енергије и исцрпљеност због силних обавеза.
Нађите време за одлазак у биоскоп или позориште, јер вас
уметност инспирише. Здравље је
осетљиво, избегавајте хладна пића и слаткише. На послу постоји
могућност напредовања.

Поново вас је ухватио мрачни
период, треба вам активност, а
превише сте затворени у кући.
Радите јогу и медитирајте, то можете и у свом стану. Пријатељи
вас често исцрпљују својим проблемима; не морате да им будете
увек на услузи ако вас то замара.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Боравак на једном месту вас

Стресни период на послу је при

замара, имате потребу за кретањем и активностима. Добри сте у
писању и пословима где се тражи комуникација. Партнер мисли да нисте довољно блиски,
порадите мало на свом односу и
изађите некуд заједно.

крају, издржите још мало, па ћете касније уживати. Волите да
држите предавања другима, али
они често за то нису заинтересовани. Требало би мало да се
окренете себи, уместо да гледате
шта други раде.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Имали сте период велике тран-

Размишљате о потпуном по-

сформације и сада се коначно
осећате смирено. Нападни и
агресивни људи вам не пријају и
најбоље је да их избегавате. За
вас је најбоље да радите од куће
да не бисте скупљали негативну
енергију других људи.

влачењу из града у неки манастир, јер је медитација оно што
вас испуњава. Могуће да ћете се
и тамо разочарати, јер од људи
не можете побећи. Фокусирајте
се на посао и радите оно што волите, здравље је променљиво.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Другима делујете надмено и уо-

Тренутно сте у некој бунтовнич-

бражено, иако не желите да оставите такав утисак. Радите на
свом егу, који је увек превише
наглашен, а у послу ће вам бити
потребан за руководеће функције. Здравље је стабилно, избегавајте стрес.

кој фази која никог не занима.
Овде су сви апатични, а своје револуционарне идеје ћете тешко
спровести са овако депресивним
и пасивним народом. Прихватите живот у Србији као лошу карму, бавите се собом.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Емоције су вам појачане ових
дана, пробајте да дишете дубоко
и решите проблем анксиозности
која вас мучи. На партнера преносите нервозу, потрудите се да
одржите добар однос с њим. Водите веома здрав живот и некад
претерујете у томе.

(19. 2 – 20. 3)
Срећан рођендан! Време је да у кругу породице и пријатеља дочекате рођендан и да будете у центру пажње.
Будите искренији према партнеру, јер
не воли кад га лажете, иако то радите
да га не бисте повредили. Запитајте се
да ли је брак или ипак необавезна веза нешто што вам је потребно.

АНАГРАМИ
(1) НАША
ГЛУМИЦА

ВЕЋИНИ JE
ВРАГ, ЛOЛA

7
8
Слогови: АР, ВАЦ, ВАЦ, ГМА, ГО, ДАК,
ДИ, Е, ЕВ, И, И, ЈА, ЈЕ, ЈЕ, КА, ЛЕ, МАР,
НА, НИ, ПРЕ, РИ, РОП, СЕ, СКИ, СО,
ТА, ТО, ЋИН.
ВОДОРАВНО: 1. хипотетички становник
Марса, 2. Вердијева опера, 3. бољитак,
прогрес, 4. име патријарха Чарнојевића,
5. загонетач, енигматичар, 6. човек који
говори ијекавским дијалектом, 7. који
припада Европи, 8. молитва код мухамеданаца која се обавља по заласку сунца.
У осенченим пољима добићете име и
презиме познате пијанисткиње (на слици), која је рођена у Панчеву, завршила
Музичку академију у Београду, а после
неколико година каријеру наставила у
Сједињеним Америчким Државама.

(2) НАШ ГЛУМАЦ
(В = Б)

БИЋУ БРЗO
НA ФEСTУ
РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: спрат, Спа, прекратак, рентирати,
активатор, ноа, Алиса. Анаграм: поларна зима. Укрштени слогови:
догодовштина, дело, вода, Тино, Ли, Сињајевина, ро, вино, вила, грађа, надокнадиво. Анаграми: (1) Јелена Гавриловић, (2) Стефан Бузуровић. Испуњаљка: марсовац, Риголето, напредак, Арсеније, енигмата, ијекавац, европски, ићиндија (коначно решење: Марина Арсенијевић).

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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pancevac@pancevac-online.rs
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ХУМАНИТАРНА СВИРКА У „АПОЛУ”

„ГРУВАЊЕ” ЗА ПОМОЋ У МИЛОШЕВОМ ЛЕЧЕЊУ
Као део акције прикупљања
помоћи за двадесетоосмогодишњег Милоша Станисављевића одржавају се и многе културне манифестације.
Циљ је да се обезбеди новац
за сложену операцију која предсто ји овом Пан чев цу након
тешке саобраћајне несреће у
децембру, због чега је он већ
био подвргнут шесточасовном
захвату и више дана провео у
индукованој коми.

донекле је поправљен наредне
вечери у Културном центру
Панчева, када је, такође, за
Милоша уприличено стендап
вече, на којем су наступили

Акција траје и даље, па сви
који желе да помогну у лечењу Милоша Станисављевића,
могу то учинити тако што ће
уплатити новац на динарски

Поводом прикупљања помоћи
за лечење Милоша Станисављевића у петак, 9. марта, у
дворани „Аполо” одржан је концерт двају алтернативних београдских бендова.
„Земља грува”
Најпре је наступио двојац
под називом „Лира Вега”, који
чине Зоја Боровчанин (вокал)
и гитариста Владимир Ђорђевић. Они су, уз малу помоћ
компјутера, произвели велику количину препознатљиве
енергије. Свирка је са извесним зака шње њем поче ла
песмом „Увек ћу те волети”, а
око четр де сет пет мину та
касније окончана је нумером
„Срећа и љубав”. Нажалост,
веома мало људи присуствовало је њиховом наступу, што
се унеколико променило када

Констракта

је требало да на бину изађе
други састав.
Тако је свирку београдске групе „Земља грува” испратило „читавих” педесетак најзагриженијих
фанова. Ипак, атмосфера је била
више него позитивна, а реакције
публике стварале су утисак да је
она неупоредиво бројнија.
„Грување” је кренуло од самог
старта и прве, релативно нове
ствари „Шта стварно желиш”.
Наставило се нумерама „Одговора нема”, „Рећи ћу ти”, „Како
било” и „Мама”, када је Констракта, једна од певачица, под-

сетила да је друга, Зое Кида,
на породиљском одсуству, а
поводом 8. марта скренула је
пажњу на судбину многих жена
најавивши песму „Судопера”.
Сам финиш протекао је уз
хитове „Удри јаче, манијаче”,
„Мени треба” (уз напомену да
ова ствар потиче из Панчева)
и, наравно, „Најлепше жеље”.
Уследио је и повратак на бис,
када су у жестоком ритму одсвиране „Африка” и „Да би нам”,
па су овације биле неизбежне.
Блед утисак када је реч о
одзи ву хума них Пан че ва ца

„Лира Вега”
позна ти коми ча ри Алек са
Стрика, Далибор Голубовић,
Велимир Тошић, Иван Радивојевић, Александар Јовановић, Миа Станишић и Стефан
Усиљанин.

рачун његовог брата Бојана у
Банци „Интеза”, под бројем
160-5810200045750-33, а све
додатне информације могу се
доби ти на број теле фо на
066/300-985.

РЕАРАНЖИРАНА ВЕРЗИЈА КУЛТНЕ ПРЕДСТАВЕ

Нова „Урнебесна трагедија”
Култна представа по сценарију Душана Ковачевића под
називом „Урнебесна трагедија”, настала почетком деведесетих година прошлог века,
гостовала је у понедељак, 12.
марта, у дупке пуној сали Културног центра Панчева. Овај
чувени и реаранжирани комад
у режији Марка Манојловића

дело је глумаца „Атељеа 212”,
а носеће роле у овој верзији
изнели су Бранислав Трифуновић, Соња Колачарић, Небојша Илић, Катарина Жутић,
Бранимир Брстина, Аница
Добра...

„Ко сам ја?”

Радња се одвија 1990. године, у време свеколике кризе
југословенског друштва пред
распад земље, што се видно
одразило и на живот обичних
људи. У центру збивања је брачни пар, који свакодневица држи

у сталној и готово неиздрживој тензији. Такву хистерију
тешко подноси и њихов дванаестогодишњи син Невен. Дечак
бива додатно збуњен када се
након много година сретне с
дедом, повратником из душевне болнице, који га убеђује да
он заправо није он, већ да су га
заменили не би ли затрли његову крв због бунтовне прошлости. У међувремену су и остали актери, опхрвани тешким
бременом, у константним свађама, које се, у складу с називом представе, крећу од трагикомичности до апсурда.
Након низа сцена међусобног трвења урнебесна запетљанција завршава се Невеновим
константним понављањем питања „Ко сам ја?”, што алудира
на дубоко неразумевање себе
(а камоли других), тако карактеристично за ове просторе.
Глумци су за изгарање на
сцени награђени заслуженим
бурним и дугим аплаузима.

СРЕЋНИ УДОМИТЕЉИ И ПРЕСРЕЋНИ ЉУБИМЦИ

Столе и Мита
Милош Ресановић je још један
племенити Панчевац који је, као
велики љубитељ паса, схватио
значај удомљавања животиња,
без обзира на то да ли они припадају некој педигрираној врсти
или су „обични” мешанци.
– Они су изузетно паметни,
отпорни и привржени, а свака ко може те учи ни ти живо
биће срећним и пружити му
уточиште. С обзиром на то да
смо раније од пријатеља узели
мешанца Миту, није нам било
тешко да одаберемо ни другог. Супруга је видела једног
бркатог несташног малишу код
Културног центра, на штанду
за удо мља ва ње напу ште них
животиња, и то је била љубав
на први поглед. Само је јавила да стиже још један дечко-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ња. Добио је име Столе – наводи Милош.
Његово навикавање на ново
окружење и адаптација на кућну атмосферу ишли су прилично лако, понајвише зато што је
удомљени пас имао старијег
„брата”, како их Ресановићи зову.
– Све је ишло глатко: Столе је
копирао Миту, који га је одмах
прихватио и све му дозволио.
Остали укућани су га такође заво-

лели с обзиром на његов весели
карактер и невероватну живахност. Након удомљавања другог
пса добили смо још једног несташног члана породице, што је
обавеза више, али и већа срећа –
истиче овај љубитељ животиња.
Милош још додаје да Сто ле обожава да трчи до изне мо глости јер је пре пун сна ге, а код хране и посла сти ца
не бира много – како се каже

у наро ду, појео би и мастан
џак.
– Занимљиво је да је једном
приликом, док смо га шетали,
толико вукао поводац, јер је
хтео да проњушка и види све,
да се од силног узбуђења и напора – онесвестио! Убрзо се опоравио и вратио у „нормалу”, те
је истог момента наставио да
нас вуче кроз град као да је
први пут напољу. Савршени
дани с нашим чупавим укућанима представљају дуге шетње, купање на Тамишу и мажење до изнемоглости. Све у свему, мислим да сва ко може
помоћи напуштеним животињама тако што ће оставити мало
хране и воде испред своје куће
или зграде. Наше мало њима
значи много – поручује Милош.
Напослетку он позива потенцијалне удомитеље и све оне
који имају дилему да ли да
купе или усво је напу ште ну
животињу: не размишљајте превише – удомите!

Малобројна, али расположена публика

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.

Тигрица
Умиљата, разиграна и весела мачкица,
стара око пет месеци, недавно је спасена тако што је привремено склоњена са
улице, па сада чека на удомљавање.
Тигрицу су, нажалост, угрожавале
комшије тако што су јој ломиле кућицу
у којој је спавала, терале је с локације и
покушале да је повреде. Брзо се навикава на топао дом и живот у стану, а за
њу су обезбеђени стерилизација и превоз до новог власника.
Друге информације могу се добити на телефон 062/443-367.

Бркица
Нађена је код „Авива”, преплашена и
збуњена – очигледно је некоме побегла
тог истог дана или ју је неко с намером
донео и избацио нa том месту. Мала је
и делује као да ће таква и остати с обзиром на то да је мешанац, који у себи
има крви теријера.
Бркица воли да се мази, ништа не
дира по кући и нужду обавља напољу
чим изађе. Према другим куцама је
добронамерна, а нарочито децу обожава. Очишћена је од
паразита, а биће и вакцинисана пре удомљавања.
Можда ће је неко и препознати, а ако се власник не јави,
свакако тражи нови дом, па се заинтересовани могу јавити
на 064/58-38-998.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЛЕПЉИВА ЛОПТА ОСВОЈИЛА ГРАД
У СЕХА лиги још
један меч
ЖРК Панчево ниже
успехе

Сениорско Првенство Србије у каратеу одржано је 10.
марта у Чачку. КК Динамо
био је и овог пута најуспешнији мушки клуб, са две
златне медаље.
Конкуренција је била веома јака, а многи млади такмичари трудили су се да скину с трона прошлогодишње
шампионе. То им овог пута
није пошло за руком у категорији преко 84 кг, јер је Слобо дан Бите вић рутин ски
савладао све ривале и својој
ризници медаља додао је још
једну титулу шампиона Србије. Никола Јовановић је тријумфовао у категорији до 75
кг, иако му није било нимало

Ћулибрк, Борисав Јевремовић
и Симон Дангубић.
Одлични су били и: Огњен
Бојовић, Јована Стоилковски,
Ста ша Јевре мо вић, Јеле на
Вучковић, Никола Марчета,
Вања Чеке ре вац, Мак сим
Седларов, Лука и Матеја Степанов, Павле Милошев, Алекса Јовановић, Стефан Стојковић и Михајло Димовски.
Изван ред не резул та те у
Инђији су остварили и борци
Кара те клу ба Мла дост из
нашег града.
Највредније трофеје зарадили су: Михаило Пантелић,
Сара Жунић, Тара Ђурђевић,
Катарина Петровић и Дејана
Ивановић. Сребрна одличја су

Лепљива лопта је дефинитивно освојила наш град. Наступ
рукометаша Динама у СЕХА
лиги из меча у меч пратио је
све већи број гледалаца, па су
наши суграђани, поред доброг
рукомета, имали привилегију
да у Хали спортова на Стрелишту гледају врхунске асове овог
спорта. Тако је било и у среду,
14. марта, када је овај број
„Панчевца” већ био закључен.
После Вардара из Скопља,
актуелног шампиона Европе, у
панчевачком „храму спорта”
гостовао је још један рукометни великан са Старог континента – Загреб, двоструки освајач
Лиге шампиона и тим који је
чак 25 пута заредом освајао шампионску титулу у својој земљи.
Загреб предводи легендарни
Златко Сарачевић, а наступају
Вори, Хорват, Марковић...
Без обзира на резултат, био
је то још један спортски празник у нашем граду. До краја
СЕХА лиге Динаму је остао још
један сусрет, и то против Нексеа у гостима, а онда почињу
припреме за плеј-оф у српској
елити. Оно што све навијаче
„жуто-црних” може да охрабри, јесте податак да су Стојановић, Буњевчевић, Бандука и
Елезовић почели да тренирају
после тешких повреда.
За нови процват рукомета у
нашем граду заслужне су и
девојке из ЖРК Панчева. Светлана Ничевски и њене друга-

рице у Супер Б лиги остварују
запажене резултате, па су се
прикључиле екипама из првенствене табеле.
Панчевке су прошлог викенда гостовале у Кучеву, где су
одмериле снагу са истоименим
дома ћим тимом. Био је то
сусрет 14. кола, у коме су девојке које предводи тренер Марко Крстић оствариле и седму
победу: Кучево – ЖРК Панчево 24:25 (9:14).
Од самог почетка утакмице
водила се отворена борба, а
серију погодака започела је
управо Цеца Ничевски, која је
мрежу Кучева затресла већ у
првом минуту. Домаће су успеле да се консолидују и у седмом минуту водиле су са 4:2,

али су Панчевке наставиле да
играју у свом ритму, па су средином првог полувремена повеле са 7:5, да би на одмор отишле с пет голова „вишка”.
– Била је баш тешка утакмица. Одлично смо играле у првом
полувремену, имали смо лепу
разлику, али смо у наставку
утакмице промашиле много
„зицера”, што су домаће умеле
да казне. Кучево је имало шут
за изједначење у последњим
тренуцима утакмице, али Цака
је сјајно интервенисала – пренела је Светлана Ничевски утиске са овог гостовања.
Најефикаснија у редовима
Панчева била је Невена Којић,
са шест погодака. Невена Џелајлија и Јована Јовановић пости-

гле су по пет голова, а Светлана
Ничевски је четири пута била
прецизна. Невена Станишковић
и Драгана Чакмак су по два
пута савладале противничког
голмана, а у листу стрелаца се
уписала и Ивана Рупчић.
ЖРК Пан че во је сада на
четвртом месту на табели, са
14 бодова.
У дербију 16. кола Друге лиге
„Север”, прошлог викенда у
Хали спортова на Стрелишту,
ОРК Панчево и Нова Пазова
играли су нерешено 21:21 (9:11).
Био је то сусрет у коме су
победу могли да остваре и једни и други, па је подела бодова можда најправеднији исход.
ОРК Панчево је сада на трећем месту на табели, са 23 бода.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПРОЛЕЋЕ ПОЧЕЛО ПОБЕДАМА

лако с младим такмичарима
у најбројнијој категорији на
шампионату.
Иако су одлично радили,
овог пута су без трофеја остали Стефан Лугић, Александар Анђел ко вић и Тама ра
Живић.
И док су се сениори борили у
Чачку, најмлађи чланови Динама учествовали су на Првенству Војводине за полетарце,
пионире и наде у Инђији.
Златне медаље су освојили
Лука Доброта, Јелена Милентијевић и Милица Гагић. Сребром су се окитили Максим

Стојадинов и Боривоје Весин,
а бронзе су заслужили: Вук Воркапић, Огњен Радивојев, Лазар
Николић, Јанко Глишић, Теодора Гагић, Андреа Кука, Катарина Шаренац, Огњен Чекеревац, Вишња Тончев, Антоније

Стране припремио

Александар
Живковић

освојили: Наташа Пап Марковић, Нина Арађанин, тим
пионирки у борбама (Дејана
Ивановић, Милица Драгичевић, Андреа Ђурковић и Софија Стефановић), тим нада у
борбама (Сара Жунић, Тара
Ђурђевић, Миљана Тодоровић
и Миљана Романов) и тим
пионира у борбама (Никола
Брацановић, Душан Влаховић,
Лазар Петковић и Милош
Милутиновић). Бронзама су
се окитили: Сара Арађанин,
Милица Драгичевић, Нађа
Штрбац, Милица Амановић,
Катарина Петровић, Наташа

Пап Марковић, Миљана Романов, Миљана Тодоровић, Лара
Печеница, ката-тим полетарки (Сара Лепедат, Маша Јованов и Уна Терзић) и ката-тим
полетараца (Марко Милутиновић, Алекса Попов и Ђорђе
Шушак).
Одличан је био ката-тим
пионирки (Анастасија Крстић,
Андреа Ђурковић и Миона
Видић), који је заузео четврто место, баш као и Бранислав Срећков.

Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем
граду и околини дочекали су
својих пет минута... Прошлог
викенда је стартовао пролећни део трке за бодове у нижим
фудбалским ранговима, а леп
дан и пријатна 22 степена измамили су на „мале” терене велики број гледалаца. Прво коло
другог дела сезоне 2017/2018.
остаће у лепом сећању навијачима и због чињенице да су
њихови миљеници на старту
остварили вредне победе.
У Српској лиги група „Војводина” на програму је било
16. коло. Фудбалери Железничара су на свом терену угостили фаворизовани Омладинац
из Нових Бановаца и успели
су да га савладају с 1:0. Гол
вредан три велика бода постигао је капитен Данило Ковачевић већ у шестом минуту.
Био је то врло борбен меч, с
мало прилика за голове на обе
стране. Момци које предводи
тренер Горан Мрђа храбро су
ушли у дуел с фаворитом, који
је пре овог сусрета заузимао
треће место на првенственој
табели. И већ на почетку меча,
док су гледаоци још увек пристизали на трибину СЦ-а „Младост”, попу лар на „дизел ка”
успе ла је да пого ди мре жу
гости ју. Жељ ко Стај чић је
одлично прошао по десној страни терена, а његов центаршут
најбоље је искористио капитен
Ковачевић и успео је да спроведе лопту иза леђа голмана
Омладинца.
– Знали смо да можемо очекивати тешку утакмицу. На то
смо указивали и пре меча. Омладинац је добар и квалитетан
противник. Хтео бих да честитам свим момцима. Мислим да
смо у овом тренутку дали максимум. Утакмица је била чврста, јако тешка, па можда и није
била толико занимљива за гле-

даоце, којима такође желим да
захвалим што су дошли у тако
великом броју да нас подрже. У
пролећни део шампионата ушли
смо са знатно подмлађеном екипом, па само када сви играчи
дају сто посто својих могућности, можемо да се надамо
добрим резултатима – истакао
је Данило Ковачевић, капитен
Железничара.

је Горан Мрђа, шеф стручног
штаба Железничара.
„Дизелка” сада заузима седмо
место на табели, са 26 бодова.
Своје навијаче обрадовали су
и фудбалери Динама 1945, који
су у првом колу пролећног дела
шампионата гостовали у Сакулама. Момци које предводи тренер Александар Стевановић
савладали су домаћи Борац с

чић. До краја првог полувремена резултат се није променио, иако је било добрих прилика на обе стране.
После одмора момци тренера Стевановића наставили су
да спроводе тактичке замисли
свог шефа, а када је Филип Глигоријевић у 57. минуту довео
Динамо 1945 у вођство од 2:0,
победник је могао да се наслути.

– Све тактичке недостатке
које смо имали, успели смо да
компензујемо с много трчања
и жеље за победом. Знао сам
да ће бити тврда утакмица, али
једино тако смо могли да парирамо одличној екипи из Нових
Бановаца. Само таквим приступом, стриктном маркацијом играча, могли смо да одговоримо захтевима противника. Полако се припремамо за
наредне изазове. Хоћемо да
уиграмо тим, да не буде ово
једини начин наше игре. Када
будемо освојили довољан број
бодова, који нам гарантују сигуран опстанак, моћи ћемо да
радимо на лепшим стварима.
Желимо да Железничар игра
леп и допадљив фудбал – рекао

2:1 и тако наставили потеру за
првопласираним Бечејцима.
Јужнобанатски дерби је заслужено припао панчевачком
„брзом возу”, који је од самог
почетка утакмице био тим који
доминира и диктира темпо овог
сусрета. Велика жеља за победом и одлична атмосфера у екипи резултирала је већ у другом
минуту. Никола Ђорђевић се најбоље снашао у казненом простору домаћег тима, па је одличан центаршут својих саиграча,
ударцем главом, претворио у леп
погодак и вођство Динама 1945.
Панчевци су и поред вођства
наставили да играју офанзивно, али одлична је била и одбрана Динама 1945, којом је сјајно командовао Милан Неду-

Сакуљани су успели да погоде
мрежу голмана Томића у 77.
минуту, а стрелац је био Дејан
Петрић. То је уједно био и коначан резултат овог сусрета: Борац
– Динамо 1945 1:2.
Динамо 1945 је и даље на другом месту на табели, с 34 бода.
Сјајно су стартовали и фудбалери Младости у Војвођанској лиги група „Исток”. Они су
у првом пролећном колу гостовали у Сутјесци, где су савладали домаћи Раднички с 2:1.
Цела екипа коју предводи
тренер Душан Ђокић заслужује похвале, али јунаци овог
сусрета били су двоструки стрелац Павловић, као и голман
Лукић, који је одбранио једанаестерац.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДВА ЗЛАТА
ЗА АЛЕКСУ
У Крагујевцу је прошлог викенда одржан турнир у стрељаштву Куп „Застава”, а у исто
време на програму је било и
треће коло Купа Србије за млађе категорије.

Члан Стре љач ке дру жи не
„Панчево 1813” Алекса Ракоњац био је јунак дана, јер је с
личним рекордом од 186 кругова заузео прво место у конкуренцији пионира на Купу
„Застава”. Овај талентовани
дечак тријумфовао је и у трећем колу Купа Србије. Освојио
је нових дванаест бодова, тако
да је на листи од десет најбољих финалиста избио на прво
место.

ЛУКА РУШИ РЕДОМ
Најмлађи мајсторски кандидат у Србији Лука Ристић, члан
ШК-а „Аљехин”, наставља да
осваја трофеје на свим турнирима на којима се такмичи.
На Првенству Србије у брзопотезном шаху, који је орга-

низовао новоформирани савез,
десетогодишњи Лука је убедљиво освојио прво место, са 8,5
бодова.
Лукин успех употпунио је
атмосферу славља у ШК-у „Аљехин”, јер су чланови тог клуба
постигли и одличне резултате
на школ ском так ми че њу из
математике.

БРАЋА ЗА ПРИМЕР
У Београду је прошлог викенда одржан велики кадетски турнир у шаху, на којем су боје
нашег гра да бра ни ла бра ћа
Марко и Павле Милановић.

Марко је освојио седам поена из седам партија, па је тако
зарадио још једну шампионску
титулу. Павле је у генералном
пласману заузео пето место,
али је у својој класи заслужио
највреднији трофеј.
Недељу дана раније Марко је
победио на турниру у брзопотезном шаху, иако се надметао с
пет година старијим ривалима.
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ДЕРБИ ПРИПАО СРЕЋНИЈЕМ ТИМУ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

Тамиш у лову на
Суперлигу

ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ

Следи још једно
гостовање

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА
субота, 12 сати

Првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије улази у сам финиш. Про шлог
викенда на програму су биле
утакмице 22. кола, а на табели
све „ври” – како у самом врху,
тако и око позиција које воде у
Суперлигу. Због свега тога не
треба сумњати да ће последња
четири кола бити крајње узбудљива и неизвесна.
Тамиш је прошлог викенда
гостовао у Новом Саду, где је
одмерио снагу с домаћом Војводином. Био је то прави дерби, у коме је публика могла
ужива. Момци из обе екипе
пружили су свој максимум и у
регу лар ном делу није било
победника, па је одлучивао продужетак. На крају су више среће имали Новосађани: Војводина–Тамиш 100:95, по четвртинама 25:20, 16:25, 21:25, 23:15
и 15:10.
Момци тренера Бојана Јовичића ушли су у овај дуел знатно ослабљени, без капитена
Младена Витковића, али су и
поред тога изгарали на терену,
борили се за сваку лопту и сваки поен, а да су имали само
мало више концентрације, па
и спортске среће, из Новог Сада
би се вратили уздигнутих руку.
Иако је Војводина прву четвртину решила у своју корист,
Тамиш је већ у другом периоду игре преузео контролу над
утакмицом, па је серијом погодака од 10:0 потпуно преокренуо резултат у своју корист.
Разиграли су се Иван Смиљанић, Стефан Савић и Никола
Сочанац, па су Панчевци имали и осам поена „вишка”. Новосађани су успели да се мало
консолидују, али је Тамиш на
одмор отишао с предношћу од
четири поена (41:45).
Изабраници Бојана Јовичића заиграли су још боље у трећој четвртини. Нису дозвољавали Новосађанима да опет
„преведу” меч у своју корист,
па је после овог дела утакмице
на семафору стајао резултат
62:70.

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЗАЈЕЧАР
субота, 16.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–СИВАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Опово: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ОБИЛИЋ
мушкарци
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА
субота, 19 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

Четврта четвртина била је и
најузбудљивији период овог
меча. Предвођена Бјелицом и
Силађијем, Војводина је успела да „истопи” предност гостију, а кошаркаши Тамиша су
притом имали и великих проблема са извођењем слободних
бацања. Домаћи су успели да
изједначе на 80:80, уследила је
потом „тројка” Ивана Смиљанића за ново вођство гостију,
али у последњи минут Војводина је ушла с предношћу –
85:84. Шеснаест секунди пре
краја Бојан Јовичић је узео
тајм-аут, па су потом његови
момци кренули по победу. И
имали су је у рукама, али...
Играчи Војводине фаулирали
су Стефана Митровића, који је
само једном био прецизан с
линије слободних бацања, па
је меч отишао у продужетак.
У додатном времену Новосађани су се боље снашли, па су
на крају славили велику победу.
– Промашили смо чак деветнаест слободних бацања. Имали смо прилику и да тријумфујемо, али шта да се ради.
Играли смо без капитена Витковића, што је био велики хен-

дикеп. И поред тога, момци
су дали све од себе, били су
надомак победе. Заиста немам
шта да им замерим. Играли
су добро, трудили су се, борили. Била је то лепа кошаркашка представа у којој је публика могла да ужива. До краја
су преостала још четири кола.
Суд би ну држи мо у сво јим
рука ма и кона чан пла сман
зависиће искључиво од нас. У
два наредна меча играмо против Беовука и Дунава, главних конкурената за пласман у
Суперлигу. Идемо даље, надамо се најбољем – рекао је у
телефонском разговору тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Илкић (11 поена),
Баловић, Смиљанић (20), Савић
(10), Кнежевић (10), Ђорђевић
(седам), Сочанац (20), Раичевић (13), Митровић (четири) и
Раденковић.
Наред ног викен да Тамиш
опет игра у гостима – овог пута
у Београду, против Беовука.
Настављено је надметање и
у Првој регионалној лиги група „Север”. Крис-крос је гостовао у Апатину, где је изгубио

од домаћег Дунава са 65:57, по
четвртинама 13:15, 20:17, 13:19
и 19:6.
Иако су водили готово током
целе утакмице, кошаркаши из
нашег града су ипак терен напустили погнутих глава. У финишу сусрета разиграо се ветеран Предраг Шупут, искусни
интернационалац, који је са
дванаест поена у последњој
четвртини одлучио победника.
– Тешко гостовање у Апатину донело је узбудљиву утакмицу, која је решена у последњим мину ти ма. Има ли смо
шансу да се резултатски одлепи мо на почет ку послед ње
четвртине, али нисмо је искористили. Борили смо се као
лавови и на то смо поносни.
Идемо даље. Предстоји нам
меч про тив еки пе из Бач ке
Тополе, на нашем терену. То је
за нас најважнија утакмица у
сезони. Очекујемо пуну салу
навијача и нашу победу – истакао је тре нер Крис-кро са
Милош Степанов.
Утакмица између Крис-кроса
и Тополе игра се у суботу, 17.
марта, од 19 сати, у сали ОШ
„Јован Јовановић Змај”.

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У КИК-БОКСУ

НОВОСАДСКИ КРОС

ТРОФЕЈИ КАО КРУНА ДОБРОГ РАДА

ТРИЈУМФ ПАНОНИЈЕ

У дворани СД-а Раднички у
нашем главном граду прошлог
викенда одржано је Отворено
првенство Београда у кик-боксу
за све узрасте. У веома јакој
конкуренцији одличне резултате остварили су и чланови
КБК-а Српска Спарта из нашег
града.
Спортски колектив из Панчева представљали су кадети
Марко Микуљка, Огњен Делалов и Михајло Петковић, као
и јуниор Живојин Павловић.
Њих је предводио Огњен Драгојерац, који се надметао у
сениорској конкуренцији.
Већ у својим дебитантским
мечевима дечаци из нашег града показали су велики таленат
и скренули су пажњу на себе.
Приказали су завидну технику
и борбеност, а као круна темељног рада дошло је и златно
одличје које је освојио Михајло Пет ко вић, савла дав ши у
финалу искуснијег борца из
Батајнице. Огњен Драгојерац
у сениорској конкуренцији није
имао прем ца ни овог пута.
Радио је два меча и оба је
рутински решио у своју корист,
па је својој богатој ризници
медаља придодао још једно
златно одличје.
– Сва ка част мом ци ма.
Одлично су радили. Иако тре-

нирају свега четири месеца,
показали су завидан квалитет.
Да смо имали мало више спортске среће, као и да нас судије
нису оштетиле, било би још
медаља – рекао је тренер ових
дечака Огњен Драгојерац.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (НП)
субота, 14.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 14.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–ДУНАВ
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Ковачица: СЛАВИЈА–МЛАДОСТ
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Идвор: ПОЛЕТ–МУНДИЈАЛ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

3:1
3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА

3:1

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО

24:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ
Темерин: МЛАДОСТ–ДОЛОВО

34:19
29:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – Н. ПАЗОВА

21:21

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

100:95

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Апатин: ДУНАВ – КРИС КРОС

65:57

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН

102:63
89:96

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ

1:2
1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ

2:0
1:2
2:1
2:0
0:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Већ наредног викенда, такође у Београду, на програму је
Европски куп, који ће окупити
најбоље борце са Старог континента. Учествоваће и Огњен.

Бивши атлетичар, а садашњи
председник АК-а Панонија из
нашег града Саша Стојиловић
био је промотер Новосадског
кроса, који је одржан 11. марта. Хума ни тар на трка под
нази вом „Трчим за деч ји
осмех” одржана је пети пут у
Каменичком парку, а средства
од старт ни не наме ње на су
деци без родитељског старања у Дечјем селу у Сремској
Каменици.
Ова манифестација окупља
професионалне атлетичаре и
рекреативце, па је на њој учествовало око 1.000 тркача из
Србије, Хрватске и БиХ. Стар-

тер главне трке био је Саша
Стојиловић, који и данас држи
рекорд Војводине на 800 м,
стар 32 године. Организатор
овог спортско-хуманитарног
догађаја био је атлетичар Горан
Вендленер.
АК Панонија је наступио с
три такмичара у категорији
основних школа. Хана Јарамаз
је тријумфовала на 400 м, а
златне медаље су освојили и
Ана Драгојевић и Дамјан Чикић
у тркама на 800 м.
Тако су у веома јакој конкуренцији атлетичари Паноније
још једном показали да доминирају у овој дисциплини.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг6)
Избор Р. Радојевић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НА ПРАГУ ИЗНЕНАЂЕЊА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Одбојкашице Динама хит
Суперлиге
Ипак успешна сезона
Женски одбојкашки клуб Динамо привео је крају још једну сезону у српској
елити. Популарне панчевачке „лавице”, које су на почетку шампионата
многи отписивали, у финишу сезоне
постале су прави хит Суперлиге. После
три „везана” тријумфа у регуларном
делу првенства, када су обезбедиле
седмо место на табели, девојке које
предводи тренер Никола Јерковић
имале су шта да (по)кажу и у плеј-офу.
У доигравању за шампионску титулу Динамо је као седмопласирани тим
за ривала имао Железничар из Лајковца, екипу која је шампионат завршила на другом месту и недавно се
окитила титулом освајача Купа Србије. „Лавице” се нису уплашиле великог фаворита, па су већ у првом сусрету, у Лајковцу, биле на прагу великог
изненађења. Ипак, тај меч је добио
Железничар с 3:1, али и уз обилату
помоћ делилаца (не)правде.
У субо ту, 10. мар та, усле дио је
реванш у Хали спортова на Стрелишту. Утакмица је имала и свечану
„предигру”, јер је коректор Динама
Сара Павловић, према избору Банке
Поштанска штедионица, генералног

Некад
Мајстори су некад били на цени.
Разни.
За операције. На слепом цреву и на крову.
За певање.
За снимање тзв. ТВ драма.
За политику. Новинарство.
Сада је довољно бити приучен и имати одговарајућу карту
новог света. Бити у ријалитију.
Ех, мајстори, мајстори...
Публика је уживала у одличној одбојци, у дугим поенима, лепим потезима, у дуелу сјајних коректора Саре
Павловић и Јоване Јовичић. Све је
прштало на терену... Први сет је припао гошћама, а потом су „лавице”
загосподариле Стрелиштем.
Сара Павловић је и овог пута била
на висини задатка, Јована Симић је

спонзора одбојкашких лига, ОСС-а и
„Спортског журнала”, проглашена за
најбољу играчицу у Србији у фебруару. Трофеј ОСС-а Сари је уручио Вујадин Јанковић, дугогодишњи спонзор
ЖОК-а Динамо, а чек у износу од 500
евра, уз велике овације с терена и
трибина, примила је из руку нашег
суграђанина Дејана Поповића, директо ра Реги о нал ног цен тра Бан ке
Поштанска штедионица.
А онда је почео прави „рат” на терену. „Лавице” су од самог почетка утакмице заиграле на све или ништа.

готово без грешке „дириговала” својим тимом, средњи блокери Бјанка
Петковић и Јана Ћук биле су прави
бедем на мрежи, Милица Шорак и
Сања Ђурђевић држале су пријем, а
Вања Симеуновић је поново била
„тајно оружје” тренера Јерковића.
Железничар није имао ни снаге ни
моћи да се одупре таквој машинерији.
У још јачем ритму „лавице” су одиграле и наредна два сета. Борбено и
пожртвовано до крајњих граница, великом фавориту нису дале ни трачак

наде да може остварити повољнији
исход. У финишу четвртог сета одговорност је преузела Милица Шорак,
која је с неколико сјајних поена донела свом тиму велики тријумф: Динамо–Железничар 3:1, по сетовима 21:25,
25:18, 25:16 и 25:16.
Одлучујући меч је одигран у уторак, 13. марта, у Лајковцу. Била је то
једина „мајсторица” у четвртфиналу
плеј-офа, јер су сви фаворити посао
завршили у две утакмице. Динамо ни
на овај сусрет није отишао с белом
заставом, али освајач Купа успео је да
се консолидује и да обезбеди пласман
у полуфинале: Железничар–Динамо
3:0, по сетовима 25:14, 25:21 и 25:20.
После свега треба констатовати да
су „лавице” и ове сезоне оствариле
велики успех. Нека остане забележено
да су до њега стигле: Јована Симић,
Сања Ђурђевић, Сара Павловић, Јана
Ћук, Милица Шорак, Бјанка Петковић, Драгана Марковић, Вања Симеуновић, Тамара Ђурђевић, Тијана Стојковић, Даша Михаиловић и Милица
Јовановић.
Сво је нави ја че обра до ва ли су и
одбојкаши Борца. Они су у 18. колу
Прве лиге на свом терену савладали
Јагодину с 3:1, по сетовима 24:26,
25:18, 25:23 и 25:18.
Давор Милошевић и његови саиграчи оправдали су улогу фаворита
и, што је најважније, освојили су нова
три бода. Ипак, овај меч неће се дуго
памтити.
Наредног викенда момци које предводи тренер Душан Јовић гостују у
Косовској Митровици.
А. Живковић

Било
Постојала некад индустрија.
Људи радили у фабрикама.
Или по локалима у центру града.
Нпр. у бутицима и продавницама обуће.
Или у секс-шоповима.
Било. Сада нема фабрика колико их је било.
Бутици и продавнице се преселили на Теслу.
И људима није ни до чега, ни до каквог рада или задовољства, па ни до секса.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

ВЕЛИКИ УСПЕХ ДИНАМА
Рвачки клуб Динамо добио је прошлог викенда још једну сатисфакцију за свој труд и залагање. Иако
немају адекватне услове за тренирање, чланови овог, све бројнијег
спортског колектива постижу запажене резултате и на најјачим такмичењима.
На Првенству Војводине за млађе
пионире, одржаном 11. марта у Кањижи, панчевачко рвање је постало богатије за још два трофеја. У конкуренцији од преко 100 такмичара из петнаестак клубова Стефан Тодосијевић

Али лепо

је освојио сребро, а његов брат Огњен
окитио се бронзаним одличјем.
С много поноса освајање ових трофеја
испратио је и Ива Кнежевић, председник
РК-а Динамо и истинска легенда панче-

вачког рвања. Људи из клуба захваљују и
директору ОШ „Ђура Јакшић” Радету
Барјактаровићу, који им много помаже
како би ови талентовани клинци имали
бар некакве услове за тренинг.
А. Ж.

Јесте ово најскупљи трг у историји скупих тргова.
Тачно је да је фонтана, с подземним погоном, одлично осмишљена. Али не ради.
Јасно је да клупе на њему треба да постоје, али немају функцију лети, када сунце запржи, а оне постану тигањи.
Истина је да се трг не уклапа у амбијент старе војвођанске
вароши. Али сам за себе, он изгледа...
Лепо.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Немања Вујић,
гимназијалац:
– Вероватно ћу изаћи у град, или ћу
остати код куће да
се одморим. Другог
дана викенда учићу
нешто за предстојећу радну недељу.

Тигран Парун
Филипов,
гимназијалац:

Милица
Михаиловић,
балерина:

– У петак ћу изаћи с
друштвом у Панчеву, а
суботу ћемо највероватније отићи до Београда.

– Можда ћу ићи у неки
клуб с друштвом, а планирам и да с дечком
идем у биоскоп да гледамо филм „Кућа духова”.
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