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ПРЕДСТАВЉАМО ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАНДИДАТЕ: ВУК ЈЕРЕМИЋ И САША РАДУЛОВИЋ

Приоритет
опоравак привреде
Грађани желе промене
Вратити сјај Панчеву
Вук Јеремић је дипломирао теоријску
физику на Универзитету Кембриџ.
Магистарске студије из области државне администрације завршио је на
Универзитету Харвард. Октобра 2000.
године постављен је за саветника Бориса Тадића, који је тада био министар телекомуникација СРЈ, а од 2003.
године саветовао је Тадића и на месту
министра одбране државне заједнице
Србија и Црна Гора. Од јула 2004. био
је саветник за међународне односе и
шеф спољнополитичког тима председника Србије. Од 2007. године врши функцију министра спољних послова у влади Војислава Коштунице, а
исти посао наставио је да ради и у
влади Мирка Цветковића.
ПАНЧЕВАЦ: Како процењујете сопствене шансе на изборима?
В. ЈЕРЕМИЋ: Сигуран сам да улазим
у други круг и да ћу у њему, суочен са
Александром Вучићем, представљати
све незадовољне грађане. Најважније је
да 2. априла што већи број грађана изађе на изборе и својим гласом режиму
стави до знања шта мисли о резултатима ове власти. Сигуран сам да је већина држављана Србије за промене, јер се
живи још горе него пре пет година. Надам се да ће народ у мени видети носиоца тих промена, јер зна моју посвећеност борби за интересе државе, а и једини сам кандидат с конкретним планом за покретање земље. Искрено се

надам да су грађани били задовољни
тиме како сам радио док сам био министар иностраних послова, али и како
сам промовисао Србију на месту председника Генералне скупштине Уједињених нација. Уверен сам да народ жели председника који ће му вратити
лично достојанство и државу на коју
може да буде поносан. Због тога чврсто
верујем да ћу уз помоћ свих грађана у
другом кругу победити Александра Вучића и његову корумпирану страховладу и да ћу у Србији покренути хитне и
неопходне промене. Уосталом, ако смо
били у финалу трке за генералног секретара Уједињених нација, можемо
бити у врху и у свему осталом.
• С којим проблемима се грађани
данас најчешће суочавају?
– Док наше окружење бележи висок
економски раст, просечна плата у Србији је нижа него пре Вучићевог доласка на власт, а истовремено су елементарни трошкови живота порасли за
11.000 динара. Поред тога, нова поскупљења су у најави. Уместо да 10,5
милијарди евра, којима је додатно задужио Србију, премијер и кандидат за
председника искористи за унапређење
живота свих грађана који тај дуг отплаћују, он се брине само за бољи живот својих пријатеља, кумова и тајкуна
на власти. Од доласка СНС-а на власт
неоправдано и беспотребно су смањене пензије и плате, а младим и радно
способним људима отета је будућност
у Србији, због чега преко 60.000 младих годишње напушта Србију, јер без
партијске књижице не могу да добију
запослење у сопственој земљи.
» Наставак на страни 4

Партитократија
појела државу
Неопходан нови систем
Увести ред и смањити
порез
Саша Радуловић, лидер Покрета
„Доста је било”, дипломирао је на
Електротехничком факултет у Сарајеву 1989. године, на смеру за аутоматику и електронику. Након тога је
радио у „Сименсу” у Немачкој. Каријеру је 1993. наставио у Канади и
САД. У Србију се вратио 2005. године. Српском привредом се бави од
2006. године, а стекао је лиценцу
стечајног управника и портфолио
менаџера. Пет месеци био је министар привреде у влади Александра
Вучића.
ПАНЧЕВАЦ: Како процењујете сопствене шансе на изборима?
С. РАДУЛОВИЋ: На овим изборима главни циљ је победа над Вучићем. Једино тако уопште добијамо
шансу да од Србије направимо земљу
у којој се лепо и радо живи и да је
спасемо од разуларене партитократије. Први задатак је да повећамо излазност и дођемо до другог круга. У
другом кругу Вучић је победив. Позивамо грађане да изађу на биралишта и гласају за једног од кандидата
који им је најближи. Ови избори нису избори за председника. Ови избори су референдум против актуелне
власти. Референдум против отимања
пензија, против продаје ЕПС-а, Аеродрома и „Телекома”, против претварања Србије у земљу јефтине радне

снаге из које нам беже деца. На овим
изборима грађани бирају – њихова
земља или Вучићева држава.
• С којим проблемима се грађани
данас најчешће суочавају?
– Кад грађани отворе новчанике и
фрижидере, виде да стање у земљи
није добро, ма колико их премијер с
малих екрана свих телевизија седам
дана у недељи убеђивао да је све у реду. Брине их што нема посла, што су
плате мале, што ће им деца отићи у
иностранство, што им грађанска права нису заштићена па може свако да
дође ноћу с фантомком, да руши и везује, а да полиција не реагује. Партитократија нам је појела државу, Српска напредна странка је постала биро
за запошљавање. Све наведено мора
да се промени, а ови избори су шанса.
Важно је да сви изађу на гласање и да
на миран начин, оловком, сменимо
ову катастрофалну власт и спречимо
нових пет година мрака. Овако не мора да буде. Новца има довољно за све
потребе грађана. Али нема довољно и
за грађане и за партијске паразите,
партијско запошљавање, корупцију и
буразерску економију.
• Како са ингеренцијама председника Републике можете помоћи грађанима у свакодневном животу?
– Тако што нећу дозволити да прођу
лоши закони које предлаже Скупштина. Вратићу Скупштини сваки закон за
који проценим да је штетан за грађане
Србије, да води у пљачку или корупцију. Да сам био председник, не би прошли закони о отимању пензија и субвенцијама страним инвеститорима.
» Наставак на страни 4
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Бели феномени
Нова лица! То је оно што нам треба да се размрдамо: у свакодневном
приватном животу, спорту, култури... И у политици, наравно, посебно у њој.
Прелетачевић, Бели Прелетачевић, јесте једна врста Бонда, Џејмса
Бонда. Није агент некакве тајне службе, али за Белог и његову екипу
нема тајни када се ради о наступу: само јако, баш као што то ради
Џејмс.
Појава нових лица на потпуно нов начин у српској политици требало би да радује све који је прате. Ту не рачунамо оне што се политиком професионално баве и оне који од ње живе (сами направите
дистинкцију између ове две категорије).
Гегови који као да су стигли из цвећарнице Алана Форда, монтипајтоновска пошалица и надреална топ-комика буде људе! Посебно
оне младе, тек дорасле праву гласа, који до ујахавања овог кандидата у председничку трку нису, чак, разликовали места одборника и
посланика, па ни функције односно институције председника државе и премијера.
Када је неко духовит у друштву, тај привлачи пажњу; готиве га сви,
јер је с њом/њим занимљивије, време лети, топлије је и зими. Смех
је лековит, постоје озбиљни медицински докази за то!
А када неко на белом коњу, са штафетом младости у руци и бувљачким прстењем на домалом и малом, блесавом спиком и перформансима отвори врата преозбиљне, млитаве, мејнстрим политичке сцене Србије – тај је за риспект, што би рекли клинци, јер ће,
захваљујући коњу, штафети и прстењу, баш они подићи изборну излазност.
Има ту још нешто јако важно: према процени аутора овог текста,
Бели ће, истовремено, умањити број белих листића; то је оно када
неко, умисливши да је духовит, оде до биралишта и на листићу за
гласање нацрта чича-глишу, допише име Слободан Милошевић и заокружи га (и сл.), чиме свој глас аутоматски учини ништавним. Додуше, на председничким изборима бели листићи имају много мањи
значај него на парламентарним (због чувеног Донтовог система и
преливања броја мандата), али едукације никада доста. Елем, сада ће
се појавити известан број гласача који ће, због бесмислености обећања већине тзв. озбиљних кандидата, уместо да ствара бели листић
гласати за Белог.
Зато што од свега што дотакне прави пародију, а бројни бирачи нашу политичку сцену виде баш тако – као пародично, бесмислено мењање истих ликова на власти...
***
Борба против криминала, чланство Србије у Европској унији, добри
односи с комшијама, тржишна економија... Звучи као програм актуелне владе и оне пре ње и оне пре те.
То су, да информишемо младе читаоце и подсетимо оне старије,
биле тачке ослонца реформске политике коју је, после петооктобарских промена, почео да спроводи др Зоран Ђинђић, први српски демократски изабрани премијер у овом миленијуму. Претерао је, изгледа, са ажурношћу и марљивошћу у том послу, па је убијен: има томе
сада већ четрнаест година.
Зашто потенцирамо чињеницу да се ради о државној политици која је ванвременска па, самим тим и сада, барем на папиру, важећа?
Јер је, у време када је Ђинђић мучки смакнут, читав рој дежурних
ниподаштавалаца свега што је истински вредно подвлачио потпуно
небитну ствар: жртва криминалаца је председник ДС-а.
„Хоћемо Србију у којој ће бити довољно да радите вредно и упорно да остварите своје амбиције и снове. Где ће то зависити само од
вас и од ваше марљивости, где ће систем бити на вашој страни.”
In memoriam – др Зоран Ђинђић.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Каскање
И пре него што су почетком овог месеца расписани председнички избори, до свеколике јавности почела су
да стижу различита објашњења о томе ко је чији играч, ко за кога ради,
ко коме чини, јер умало да бирачи
остану неинформисани и као такви
буду готово спремни да погреше
другог априла. Једна од првих таквих вести из „поузданих извора”
била је и она да је Вук Јеремић у
ствари Вучићев „тројанац”. Али до
гласача нису успеле да дођу ни све

унапред написане вести, кад – десило се Смедерево, када је испливао
снимак на којем се присталице обојице кандидата жестоко вређају...
Али небитно.
Након тог првог политичког маркетинга и сви остали крећу у кампању, а политичка обећања свела су се
само на то – разоткривање противника, с циљем да такве информације дођу и до оних неопредељених
или чак до оних који бојкотују изборе, а њих је највише. Међутим, креатори наслова, афера и осталог новинарства зачас су морали да застану с
тим послом. Озбиљно им се догодио
неозбиљни Бели Прелетачевић. Неочекивано је унео праву пометњу у
јавност и тако успео да пробуди вишеизборне апстиненте, а то није мала ствар!
Политичким противницима Чика
Бели више није смешан, а ни луд. А
и отворено је од напредњака затражио 750, а од радикала 450 милиона
евра да их подржи, уједно одбијајући Радуловићеву подршку. Уместо
да више пласираних „поузданих”
прича о њему код његових симпатизера, до јуче неопредељених и бојкоташа, изазове уобичајено подозрење
да ће се и он убрзо, као и сви остали,
показати у другом оделу, десило се
нешто сасвим другачије. Није им
битно. А и добро се забављају.
Неважно је бирачима и ако је он
само још један у низу скупих пројеката Срђе Поповића, који је у својој
књизи упутстава за то како рушити

власт навео да је једна од кључних
алатки сваке опозиције – духовитост.
Да је Прелетачевић и политичар,
показао је свима када му се играло о
глави на седници РИК-а на којој се
одлучивало о његовој кандидатури.
Многи су били спремни да му на
улици пруже подршку, друштвене
мреже су се усијале, а Бели им је поручивао: „Само без сикирације” и,
уместо оног свог: „Само јако”, говорио је: „Само мирно”. Да се овог викенда одржавају избори, сигурно би
забележио одличне резултате. Овако, до избора правно гледано он
ипак може и да не буде на листи, а и
има времена да се до другог априла
Бели добрано оцрни. Али изгледа да
је све више њих који ће и поред тога,
из ината, гласати за њега – и отуда
његова снага. Небитно је њима чак и
гласање радикала против његове
кандидатуре на седници РИК-а, али
и то што су шешељевци наступили
као прави „тројанци”.
А то да ли му бирачи верују или
не... схватили су они да се српска политичка сцена не разликује много од
било које друге јавне сцене.
И тако је данас у Србији све небитно, па и то што са оваквим кандидатима Србија каска за светом једно
тридесет година. Певач „Дед Кенедиса”, панкер Џело Бијафра, својевремено је био кандидат на изборима за гувернера Калифорније! Имао
је песму „Калифорнија убер алес”. И
умало да победи!
М. Д.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Ми се никад нећемо одрећи себе. Какви год да смо, наши смо.
• Ја сам газда у кући. То ми је почасна функција!
• Ниједна жена никад нема шта да обуче.
То је такозвани Евин синдром.

• Не конзумирајте алкохол док возите. Мало повуците ручну!
• Имамо политичара за извоз. Права је штета што их нико неће!
• Правда увек побеђује, јер је на страни јачег.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ускоро: буђење из зимског сна.
Ових дана у центру града
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПСИ РАТА СЕ БУДЕ. ОСЕТИЛИ СУ КРВ!
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АКТУЕЛНО

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕД ПОЧЕТАК ТЦР ШАМПИОНАТА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ДУЦА ЗАУЗДАВА „АЛФУ”

Специјалистички и
ултразвучни прегледи

Нова сезона – ново
доказивање
Старт 2. априла у
Грузији
Наш суграђанин Душан Борковић, најбољи српски аутомобилиста, у својој другој сезони у светском ТЦР шампионату возиће „алфу” за грузијски тим, уз пуну подршку тима „Ромео Ферарис”. Као и
прошле сезоне, српски ас такмичиће се под бројем 62. Према Борковићевим речима, амбиције „Алфе” у оквиру ТЦР
шампионата биле су највеће,
па је за њега прихватање понуде Италијана и Грузина било
прави изазов.
– „Алфа” је понудила озбиљан план који улива велико
поверење. У овој фази је сасвим извесно да ћу возити у
овој сезони, али амбиције се
пружају на више година. „Алфа” је веома брза на правцу, у
спорим кривинама се показала као лошија, нарочито на изласцима из кривина, али ја верујем у екипу Италијана који
ће бити део грузијског тима и
водити рачуна о аутомобилу.
Осећам велику одговорност и
изазов, а знам да ћемо из трке
у трку напредовати. „Алфа”
сигурно још увек није на нивоу „хонде сивик”, али мислим да има велики потенцијал и светлу будућност – рекао
је Дуца.

Грузија први пут има свој
тим у ТЦР-у, а челни људи
клуба су од самог почетка показали огромно интересовање
да његов важан део буде и српски ас.
– Узајамно поверење „Алфе”, грузијског тима и сјајног
тимског колеге као што је Каџаја и мене је довело у тим и
улило ми сигурност. Засад све
одлично функционише. Грузини су од оснивања тима из-

ВЕСТИ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Превентивни
прегледи за све
У оквиру обележавања Националног месеца борбе против
рака, Превентивни центар Дома здравља наставио је и протекле недеље спровођење акција превентивних прегледа.
Тако су у среду, 8. марта,
своје здравствено стање могли
да провере мештани Старчева.
Одазвало се њих 38, а урађено
је 17 хемокулт тестова, од којих је један био позитиван. У
суботу, 11. марта, прегледани
су и запослени у дому „Споменак”, а том приликом је др
Слађана Вукмировић Салетовић, специјалиста гинекологије и акушерства, одржала
предавање о унапређењу репродуктивног здравља за младе у том дому. Посебан акценат био је на превенцији полно преносивих болести и малолетничких трудноћа.
У среду, 15. марта, здравствени прегледи обављени су у
Месној заједници у Качареву,
наредне среде, 22. марта, од 8
до 10 сати, акција ће бити одр-

жана у Месној заједници у Јабуци, а седам дана касније, у
истом термину, у Месној заједници у Иванову. Житељи
тих места имаће прилику да
провере своју телесну тежину
и индекс телесне масе, висину, крвни притисак, масноћe и
шећер у крви.

Такође, особе старости од 50
до 74 године моћи ће да на лицу места ураде хемокулт тест.
Реч је о тесту на окултно крварење у столици, који представља
први корак у превенцији рака
дебелог црева. Они треба да са
собом понесу узорак столице у
стерилној бочици, коју могу купити у апотеци.
Д. К.

СЛЕДЕЋЕГ ПЕТКА У „ОСТРВУ С БЛАГОМ”

Представа
за Владу Ђорђевића
Хуманитарна представа „Приповетке једног каплара” Бранислава Нушића биће одиграна идућег петка, 24. марта, од
19 сати, у играоници „Острво с
благом” у „Авив парку”. Сав
приход од улазница, чија је
цена 200 динара, биће намењен за лечење нашег суграђанина Владимира Ђорђевића.
Као што је многима већ познато, деветогодишњи Влада
има цисту на мозгу, а операција у иностранству кошта
27.000 евра. Након низа хуманитарних акција прикупљено
је тек нешто више од 4.000
евра, тако да ће одлазак на

представу наредног петка бити лепа прилика да обрадујете
своју децу, али и да помогнете
овом дечаку.
То можете учинити и тако
што ћете уплатити новац на
рачун 340-32110017-94 отворен у „Ерсте банци”. Средства
се могу донирати и из иностранства, а број рачуна је
RS35340000003216654566,
SIF-код је GIBARS22, на име
Станка Ђорђевић. Додатне информације можете добити од
Владимировог оца Синише
Ђорђевића, с којим можете
контактирати путем телефона
064/67-67-371.
Д. К.

разили велику жељу да им се
придружим. Они су веома
озбиљно приступили овогодишњој сезони и нису ми оставили много места за дилему.
Друга важна ствар је свакако
сјајан момак као што је Каџаја, кога имам за тимског колегу. Свако ко познаје аутомобилизам, зна колико је то важно
– додао је наш ас.
Добродошлицу у „Ромео
Ферарис”, испред тима, нашем асу је пожелела Михаела
Черути:
– У последње две године смо
радили веома напорно да би
се „Алфа Ромео” вратио на пут

успеха у аутомобилском спорту. Изабрали смо да јуримо
свој циљ у ТЦР шампионату,
јер је то идеалан терен за произвођаче да тестирају своје
границе и да се такмиче једни
против других широм света.
Веома смо узбуђени због почетка предстојеће сезоне, али
и због чињенице да у тиму
имамо Давида Каџају и Душана Борковића. Душаново присуство у тиму је за нас још једна гаранција за постизање значајних резултата током сезоне. Он је невероватан борац и
сигурни смо да ће његово искуство и наступ дати посебну
вредност нашем тиму.
ТЦР шампионат стартује 2.
априла у Грузији, на стази „Рустави”, а имаће десет тркачких викенда и двадесет трка.
Финиш сезоне је 26. новембра
у Абу Дабију, на тркачком викенду који се одржава паралелно с „Формулом 1”.
– Пола стаза ми је познато одраније, а с другом половином ћу
се сусрести први пут на самим
тркама. И у овој сезони даћу све
од себе, али фактор среће је у
аутомобилизму важнији него у
већини других спортова. Можете бити сјајан возач, имати одличан тим и аутомобил, али на
дан трке много коцкица мора да
се сложи да би прави квалитет
засијао. Ја ћу, као и увек, поносно носити боје Србије и представљати нас у свету заједно са
спонзорима, без којих моја каријера не би била могућа – додао је Дуца Борковић.
Нема никакве сумње да ће
бити тако! Срећно, мајсторе!
А. Живковић

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” однедавно је, захваљујући сарадњи са ординацијом „Храст”
из Београда, проширио свој
богат спектар услуга.
Тако сада сви наши суграђани имају прилику да суботом ураде било коју врсту
прегледа на најсавременијем мо бил ном ул тра звуч ном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, ко је обавља
тим стручњака из Београда,

са академиком проф. др
Ђорђем Радаком на челу.
Прегледи се заказују радним данима од 7 до 15 сати
путем телефона Завода
„Панчевац” 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Овог месеца у Заводу су за
клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе погледајте на деветој
страни актуелног броја нашег листа.
Д. К.

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Уштедите на гориву

ЛЕП ГЕСТ ХО „СВЕТИОНИК”

Донирали
мераче притиска
Представници Хуманитарне
организације „Светионик” све
се чешће спомињу у панчевачким медијима, и то с пуним
правом. Не прође ни недељу
дана а да они не предузму неку нову акцију и не полете у
помоћ где год је то потребно.
Овог пута они су амбуланти
„Горњи град” Дома здравља
поклонили два апарата за мерење крвног притиска, након
што су сазнали да су досада-

шњи апарати били дотрајали.
Поклон су у петак, 10. марта,
уручили др Тањи Алексић, начелници амбуланте.
Људи из „Светионика” кажу
да су мерачи купљени новцем
који је преостао од претходних
хуманитарних акција и позивају све оне којима је потребна
нека врста хуманитарне помоћи да им се обрате путем „Фејсбук” странице www.facebook.com/hosvetionik.
Д. К.

ПОЧИЊЕ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ

Подводни филмови
и фотографије
Четрнаести Међународни фестивал подводног филма и фотографије биће свечано отворен у понедељак, 20. марта, у
19 сати, у фоајеу Културног
центра. Трајаће девет дана, а у
прва три ће се у Изабинском
простору те културне институције одржавати пројекције
филмова, које ће почињати у
20 сати. Организатор манифестације је Клуб подводних активности Панчево.
М. М.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за пензионере
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”
припремио је лепу акцију за све пензионере:
они ће до краја марта
имати право на 20% попуста на све услуге у ординацији.
Искористите ову прилику и закажите пре-

глед путем телефона
064/21-75-056. Овај
савремени и модерно
опремљени центар
налази се преко пута
старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а у понуди има
услуге из свих области стоматологије.
Д. К.

Лепа вест за све возаче гласи
да ће до краја марта све врсте горива бити јефтиније за
три динара по литру.
Међутим, ова информација важи само за оне који

Уколико сте
регистровали возило
код „Зокија” у 2016.
години, потребно
је да лично одете
до Ауто-центра
и подигнете своју
лојалти картицу.
„храну” за своја возила буду
пазарили на пумпи „Гаспетрола”. Да би вас гориво
стајало повољније, потребна вам је лојалти картица
Ау то-цен тра „Зо ки”, ко ју
добијају сви они који су ре-

ги стро ва ли во зи ла у том
центру током ове и прошле
године.
Поред лојалти картице,
биће вам неопходан и купон
из броја „Панчевца” актуелног у свакој од четири недеље марта, колико акција
траје.
Дакле, од петка, 17. марта,
до четвртка, 23. марта, важиће купон број 3, који се
налази на овој страни „Панчевца”. Исеците га, понесите
лојалти картицу и свратите
до „Гаспетрола” најкасније
до наредног четвртка. Купон
се може искористити само
једном и потребно га је оставити радницима на пумпи,
тако да препоручујемо да наточите до врха, ради што веће уштеде. Идуће недеље објавићемо нови купон, који ће
важити од петка, 24. марта,
до четвртка, 30. марта.
Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
ГОДИШЊИЦА ЂИНЂИЋЕВЕ СМРТИ

Положено цвеће
на споменик

ПРЕДСТАВЉАМО ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАНДИДАТЕ: ВУК ЈЕРЕМИЋ И САША РАДУЛОВИЋ

Приоритет
опоравак привреде
» Наставак са стране 1

Поводом четрнаест година
од атентата на првог демократски изабраног премијера Србије, чланови Градског
одбора Демократске странке
и представници Грађанске
акције Панчево положили
су цвеће на споменик Зорану Ђинђићу у недељу, 12.
марта.
Према речи ма Душана
Стојића, вршиоца дужности
председника ГО ДС-а, за
Србију је неопходно да се
врати вредностима Зорана
Ђинђића. Он је истакао да
се данас налазимо у тежој и

значајнијој ситуацији него
2000. године.
– За неизлазак на изборе не
постоји оправдање. Сада можемо да гласамо за једног господина, а не за мање зло. Бирање онога што ће учинити да
нам буде боље није ствар политичког опредељења, већ је
питање елементарне људске и
грађанске обавезе. На предстојећим изборима морамо
доказати да Србија више неће
бити црна као што је сада. И
још једном, нека је вечна слава и хвала Зорану Ђинђићу –
рекао је Стојић.

То ће се све променити у априлу, јер народ заслужује боље.
• Како са ингеренцијама
председника Републике можете помоћи грађанима у свакодневном животу?
– Председник представља
Србију у свету, а у малој земљи
као што је наша, много зависи
од тога. Уосталом, сви аутопутеви који се граде данас последица су уговора и партнерстава које сам закључио као
министар спољних послова.
Као председник, бићу у позицији да урадим много више,
од привлачења међународних

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Време за промену
политике

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

инвестиција до отварања нових тржишта у свету за нашу
привреду. Председник је такође гарант народног јединства
и највећи политички ауторитет у земљи. Због тога намеравам да користим ту позицију
како бих радио на широком
консензусу у вези с реформом
здравственог и школског система, као и на враћању нормалности и владавине права.
О свему томе сам објавио де-

таљан програм, који је јавно
доступан на мом сајту.
• Шта ћете поставити као
приоритете и циљеве током
прве године председничког
мандата?
– Мој превасходни задатак
биће опорављање српске привреде. Зато ћу обићи главне
светске економске центре, како бих радио на том циљу. Србија не сме да извози робу у
Кину у вредности од само 20
милиона евра, већ то морамо
подићи на минимум пола милијарде, као што је случај с
Бугарском. Не користимо потенцијале економске сарадње
ни с другим земљама у свету.
Искористићу све своје искуство и контакте да то променим. Такође, покренућу иницијативу за укидање Закона о
раду и закона о умањењу пензија из 2014. године. Сменићу
Александра Вучића с места
координатора обавештајних
служби и основаћу државни
савет за унапређење здравства.
• Да ли ћете на неки конкретан начин, у сарадњи с премијером, покушати да оживите
индустрију у Панчеву?
– Када је јачање Србије у
питању, спреман сам да сарађујем са свима. Опоравак индустрије је један од мојих
главних циљева. Учинићу све
што је у мојој моћи да вратимо сјај граду који је некада запошљавао на десетине хиљада
радника из Панчева, и скоро
целог јужног Баната, у гигантима попут Рафинерије нафте, „Азотаре”, „Петрохемије”,
„Утве”, Пиваре, Стакларе, „Тесле”, „Техногаса” и другим
успешним предузећима. Србија и Панчево могу и морају
много боље.

Партитократија
појела државу
» Наставак са стране 1
• Шта ћете поставити као
приоритете и циљеве током
прве године председничког
мандата?
– Прво ћу разрешити Александра Вучића с места координатора свих служби безбедности. Мој приоритет је промена
система и увођење реда у држави. Због тога сам у политици. Желим да од Србије направимо земљу у којој се живи као

– У сарадњи са садашњим
премијером никако. Он ме се
боји и не може да ме погледа
у очи. Четири и по месеца,
док сам обављао посао министра привреде, било ми је довољно да видим шта се дешава. Да ме премијер није зауста вио, за сва ко др жав но
предузеће би до сада била
урађена лична карта, пописана имовина и обавезе, урађена анализа тржишта и послов ни пла но ви, из ми ре не

што је то случај у уређеним државама, Данској, Холандији
или Канади. Политиком би
морали да се баве остварени
људи, са озбиљним каријерама
у јавном и приватном сектору.
Актуелни премијер нема ниједан дан непартијског радног
стажа. Након што Вучић изгуби ове изборе, пашће влада и
имаћемо одмах ванредне парламентарне изборе.
• Да ли ћете на неки конкретан начин, у сарадњи с премијером, покушати да оживите
индустрију у Панчеву?

све заостале зараде и повезан
радни стаж. Нама не требају
страни инвеститори који се
представљају као спасиоци.
На ма тре ба уво ђе ње ре да.
Индустрија у Панчеву дели
судбину целе државе. Решење
је у увођењу реда, у смањењу
пореза и доприноса и подршци домаћим привредницима. Панчевци, као и сви други грађани Србије, вредни су
љу ди, спо соб ни да ожи ве
привреду града, само им треба скинути с грбаче партијске
паразите.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Обрадовић на трибини у „Купеу”
Александар Поповић, кандидат Демократске странке
Србије за председника државе, посетио је Панчево у
уторак, 14. марта. Он је том
приликом рекао да је дошло
време за промену политике
у држави, а не само власти.
– Од 2008. године у Србији се води евроунијатска политика, због које пропадамо
економски, због које су ниске плате, расте број незапослених и због које коначно
постајемо бриселска колонија – изјавио је Поповић у
обраћању медијима испред
Музеја.
Он је истакао да су због
тога председнички избори
веома важни и да представљају први корак ка враћању
слободе.
– Србија мора да буде слободна земља, њоме не смеју
да владају бриселски коме-

сари. Време је да прекинемо
праксу по којој Запад говори
који и какав закон треба да
буде изгласан. Време је да
почнемо да водимо рачуна о
себи. Србија мора да буде
војно и политички неутрална – прецизирао је Поповић.
Додао је како ће ДСС поново бити предводник борбе за
српску слободу и да ће допринети бољем животу грађана.
Одговарајући на новинарско питање какав резултат
очекује на предстојећим изборима, Поповић је казао да
ће о томе одлучивати грађани, али и да је природно да
се нада уласку у други круг.
Појаснио је да ће током
кампање на сваки пристојан
и доступан начин причати о
ДСС-овом политичком програму и да нема намеру да
говори лоше о својим противницима.

Српски покрет Двери приредио је трибину у кафе-клубу
„Купе” у четвртак, 9. марта.
Пред великим бројем људи на
том скупу говорили су Бошко
Обрадовић, лидер и председнички кандидат, као и Марија
Јањушевић и Срђан Ного, народни посланици.
Обрадовић је на самом почетку догађаја, говорећи о путу Србије у Европску унију,
истакао да ће таква политика
довести до гашења идентитета
и ставова грађана. Према његовим речима, погубно је и то
што се народ у својој држави
ни за шта не пита.
– У Србији је за све надлежан ММФ, слушају се налози
из Брисела, склапају се споразуми с НАТО-ом, који нас је
бомбардовао, а страни инвеститори су заштићени као бели медведи – изјавио је Обрадовић.
Он је навео да је Србији потребан председник који није
део система, није био на власти, није учествовао у пљачка-

КОНЦЕПТ

Стезање каиша
Сви у Србији морају да стегну каиш како би, у економском смислу, свима било боље. Битно је да смо показали
да су побољшања могућа, сваки дан иде све боље, али сви
морају да буду свесни да и даље постоје ограничења.
(Душан Вујовић, министар финансија, „Бета”)
***
Србија има свог Путина. Вучић води политику каквом је
и Путин од земље у којој се чекало у реду за хлеб направио економско чудо.
(Богољуб Карић, председник Покрета „Снага Србије”,
„Танјуг”)

шким приватизацијама, нема
купљену диплому, није корумпиран и нема афере иза себе.
– Александра Вучића нема
нигде када је неопходно додатно опорезовати стране банке и
када треба наплатити порез
тајкунима. Нема га ни када је
потребно проверити у каквим
условима раде наши грађани у

страним фирмама – саопштио
је Обрадовић.
Марија Јањушевић је на
скупу нагласила како су чланови Двери потпуно одлучни у
намери да сачувају породицу
на сваки могући начин.
– Економија, култура, образовање, вој ска и здрав ство
мо рају да буду у функцији

по ро ди це. То ће би ти дуг
про цес, али ми се не боји мо
рада – наве ла је она.
У свом обраћању Срђан Ного
је рекао да маса људи напушта
Србију и да велики број грађана
свакодневно остаје без посла.
Он је казао и да је недопустиво
то што држава исељава породице из кућа зато што нису у могућности да плате рачуне.
Током поподневних часова,
пре почетка трибине, Обрадовић је на конференцији за новинаре одржаној испред зграде Градске управе навео како
је уређивање тог платоа само
једна од малверзација владајућег режима, јер је уложено четрнаест милиона динара у његово реновирање, под оправдањем да ће се на тај начин привући страни инвеститори.
– Нама је чак забрањено да
одржимо трибину у сали Градске управе, а не добијамо ни
просторије за Градски одбор,
упркос томе што смо парламентарна политичка странка
– подвукао је Обрадовић.

ГРАЂАНИ НА СТРАЖИ

Пријавите нерегуларност изборних радњи
Ненад Живковић и Енес Динић су чланови домаће независне грађанске мисије за посматрање избора за председника
Републике Србије, под називом
„Грађани на стражи”, за Град
Панчево и општине Опово, Ковачицу, Алибунар и Ковин.
Грађани могу да их обавесте о
свим појавама, процесима и догађајима који угрожавају или
озбиљно утичу на регуларност

изборних радњи (директно или
индиректно поткупљивање гласача, притисци, уцењивање,
условљавање, застрашивање, трговина утицајем, сукоб интереса
и злоупотреба јавних ресурса и
службених овлашћења).
Њихов ангажман на праћењу председничких избора у јужном Банату трајаће до краја
изборног процеса. Грађани
могу контактирати с њима

лично, али и помоћу расположивих средстава комуникације (путем телефона, имејла,
„Фејсбука”, Viber-а, What’s up-a,
СМС-а), а на поменуте начине могуће је доставити им
поруке, документе, фотографије и видео-записе који указују на одређене нерегуларности.
Ненад Живковић: 063/372298, ziksziks@gmail.com

Енес Динић: 069/150-36-83,
enesdinic@ymail.com
ОЦД ЦРТА: 069/232-19-01,
www.gradjaninastrazi.rs
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

КРЕДИТ ЗА КАПИТАЛНЕ РАДОВЕ
Померена старосна граница
за вантелесну оплодњу
На седници одржаној прошле недеље
чланови Градског већа одобрили су
одлуку да се Град Панчево у 2017. години задужи са укупно 273 милиона
динара. Рок отплате биће 60 месеци
од истека грејс периода, који је годину дана.
Од тог новца у овој години биће
финансирани поједини капитални
радови, међу којима су највећи свакако изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до северне индустријске зоне и реконструкција
црпне странице код Луке. За те радове биће издвојено 234 милиона динара, а носилац посла биће ЈКП „Водовод и канализација”.

Преостали новац од овог кредита
биће потрошен на изградњу канализационе мреже у Омољици (десет милиона) и у Марка Краљевића у Панчеву
(пет милиона). За изградњу аутобуског
стајалишта у Качареву биће издвојено
милион динара. Поједине школе ће такође добити новац, и то ОШ „Мирослав Мика Антић” за одржавање пода у
сали (шест милиона), школа у Јабуци
за одржавање санитарних чворова (1,8
милиона), школа у Банатском Новом
Селу за одржавање котларнице (2,5
милиона), школа у Банатском Брестовцу за фасадну столарију (2,2 милиона), а глогоњска школа за подове (2,7
милиона динара). Када је реч о средњим школама, новац ће добити две:
„Паја Маргановић” за изградњу противпожарног степеништа (око милион
динара) и Медицинска школа за израду техничке документације, извођење
радова на санацији рукометног терена

и изградњу ограде око терена (око 3,5
милиона динара).
У плану је да се ове године уради
кров на згради Спортског савеза у
Масариковој улици, за шта је обезбеђено 3,5 милиона динара.
Министарство финансија дало је
сагласност на план задуживања Града код пословних банака, а коначну
одлуку о томе даће одборници на
седници 17. марта.
Држава финансира прва
три покушаја
Већници су прихватили и Нацрт одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну
оплодњу. Панчево од 2012. године
суфинансира вантелесну оплодњу
парова, а до сада је то право искористило 47 парова. Нови текст ове од-

луке донео је одређене новине, које
су у корист парова, јер је померена
старосна граница.
Наиме, држава финансира прва три
покушаја вантелесне оплодње под
условом да жена нема више од 42 године, што значи да је граница померена
за две године, а Град је сада такође изменио правилник, па ће за четврти покушај који је о трошку Града моћи да се
пријаве жене до 44 године. Даље, ова
измењена одлука подразумева и изузетак, па је тако предвиђено да Град помогне и паровима који су имали безуспешан први или други покушај, у случају да је жена старија од 42 године,
али и да нема више од 44 године.
– Нацртом одлуке о остваривању
права на суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу предвиђено је да
право на суфинансирање остварују
парови који су без успеха имали три
покушаја на терет обавезног здрав-

ственог осигурања, а један од услова
је да жена не буде старија од 44 године. Ако имамо у виду интересовање
Панчеваца, од ове године ово право
ће моћи да искористе и парови који
су имали први или други покушај на
терет државе, ако је жена старија од
42, али нема више од 44 године – рекла је Гордана Николић, секретар Секретаријата за јавне послове.
Уговор убудуће на три године
Већници су одобрили спровођење јавне набавке за услуге сузбијања комараца, крпеља и других штетних инсеката, као и за дератизацију штетних
глодара и надзор над тим пословима.
Поред дератизације глодара, што
до сада није рађено о трошку Града,
новина је и то да ће се ови послови
уговорити на три године. Укупно ће
бити опредељено близу 100 милиона
динара из буџета за 2017, 2018. и
2019. годину. У овој години буџетом
је већ планирано 20,8 милиона динара за сузбијање комараца и инсеката
и 6,6 милиона динара за дератизацију, а за надзор овог посла још 2,1 милион динара. Последњих неколико
година сузбијање комараца и инсеката на територији Панчева обављале
су фирме „Еко сан” из Београда и
„Мива” из Инђије, а надзор је био поверен Заводу за биоциде и медицинску екологију из Београда.
Градско веће образовало је Стручни
тим за решавање проблема напуштених животиња на територији Панчева.
На челу тог тима је Весна Арсеновић,
заменица председника Скупштине
града, а чланови су ветеринар др Гордана Блитва Робертсон, шеф службе
„Зоохигијене” Аница Косара, председник Друштва пријатеља животиња
„Љубимци” Иван Курајов и главни комунални инспектор Бобан Ђурђев.
Задаци поменутог тима биће да
надзире спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених животиња, да сачини предлог измене градске Одлуке о држању
домаћих животиња, да предлаже
унапређење начина рада и поступања
са животињама у „Зоохигијени” и да
ради на организацији едукације становништва с циљем хуманијег поступања са животињама.
М. Димитрић

НАСТАВАК САРАДЊЕ ГРАДА
И АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Студентски урбани пројекти за
управљање јавном својином

Чланови Градског већа прихватили
су ове недеље предлог за сарадњу и
током ове године са Архитектонским факултетом Универзитета у
Београду, након што је та установа
упутила Граду позив за наставак
прошлогодишње сарадње.
Основна тема мастер-теза и мастер-пројеката на предмету Интегрални урбанизам у пролећном семестру школске 2016/17. године
биће „Интегрални урбани пројекти
за управљање јавном својином на
локалном нивоу”. Полигон за израду радова и ове године биће територија града Панчева, а развојни
оквир Стратегија развоја града Панчева 2014–2020.
Тим поводом су прошле недеље
стручњаци из Сектора за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање ЈП Дирекције за изградњу
и уређење Панчева Наташа Митрески и Оливера Драгаш у Градској
управи одржале презентацију, а студенти су имали прилику да се упознају с планском документацијом и
другим информацијама од значаја
за разумевање развоја Панчева. Студенти и менторски тим су потом обишли центар града, а посету Панчеву
завршили су обиласком Долова.
Задатак студената биће да формулишу интегралне урбанистичке
пројекте који су у функцији ефикасног и ефективног управљања јав-

ном својином на локалном нивоу,
уз поштовање принципа доброг
управљања, као што су одговорност,
транспарентност, правичност, поузданост и заснованост на владавини
права. У овом послу студенти ће комуницирати с Градском управом и
јавним комуналним предузећима, а
ментори ће им бити проф. др Марија Маруна, доц. др Данијела Миловановић Родић и доц. др Ратка
Чолић. Координатор пројекта испред Града је директор Агенције за
имовину Дејан Јовановић.
Град Панчево и Архитектонски
факултет Универзитета у Београду
већ су сарађивали на мастер-тезама
и мастер-пројектима у студијском
програму „Интегрални урбанизам
током пролећног семестра 2015/16.
школске године”. Резултат ове сарадње је двадесет седам пројеката с
територије града Панчева. Завршна
изложба пројеката одржана је у јулу
у холу Градске управе Панчево.
Прошле године најбољи радови су
ушли у градски пројекат за партиципативно буџетирање, када су
Панчевци гласањем изабрали један
који ће бити финансиран из буџета
града у овој години, а реч је о пројекту под називом „Активирање
Градске шуме – израда пројектнотехничке документације за туристичко-рекреативне стазе”.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СЕ СЕЋАТЕ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА?

Био је визионар

У ПЕТАК, 17. МАРТА

Заседа панчевачки парламент
Прво заседање локалних одборника у
овој години биће одржано у петак, 17.
марта. На дневном реду седнице
Скупштине града наћи ће се преко 50
тачака. Тако ће одборници разматрати предлог за задуживање Града за
финансирање капиталних инвестиционих расхода у овој години, у висини од 273 милиона динара. Ова одлука предвиђа да највећи део тог новца
буде утрошен за изградњу фекалног
колектора, а око преосталих 40 милиона динара било би распоређено за
радове у појединим школама и за изградњу канализационе мреже у Омо-

љици и у Панчеву, као и за одржавање крова зграде Спортског савеза.
На седници ће бити разматране и
две измене Плана детаљне регулације
за Долово – за потребе изградње будућег ветропарка, као и измена плана за
шири центар Панчева, јер урбанисти
планирају да дозволе изградњу вишеспратница у Милоша Требињца, Цара
Душана и Цара Лазара.

Пред одборницима ће се наћи и
нова одлука у вези са суфинансирањем боравка деце у приватним вртићима у Панчеву у 2017/2018. години.
Град жели да са осам милиона динара помогне родитеље чији малишани
буду остали испод црте за упис у вртиће ПУ „Дечја радост”.
Предлог планираних и остварених
активности, као и анализа пословања
за првих шест месеци јавних комуналних предузећа биће на дневном
реду ове, десете седнице Скупштине,
као и предлог од пре неколико месеци да се Општој болници Панчево помогне са два милиона динара за набавку медицинске и друге опреме.
Одборници ће разматрати и више
програма рада и финансијских планова месних заједница и установа
културе за ову годину, што је уобичајена процедура на почетку календарске године.
С обзиром на то да је скидање усева са узурпираних државних њива у
катастарској општини Панчево било
завршено крајем децембра, пред одборницима ће се наћи и детаљан извештај о том послу.
На првој седници у 2017. години,
након паузе за новогодишње и божићне празнике, неће бити, судећи
по дневном реду, кадровских тачака
нити првог ребаланса буџета, али
ипак се може очекивати нешто активније заседање одборника због чињенице да су им странке у кампањи
за председничке изборе.
М. Д.

А. БОЈИЋ

Д. ТРАЈКОВСКИ

Д. ХАЈДУКОВ

Ј. РЕНОВЧЕВИЋ

З. ЈОВАНОВИЋ

Б. ЗУБИЋ

Пре четрнаест година, 12. марта, извршен је атентат на тадашњег премијера др Зорана Ђинђића. Замолили смо наше суграђане да се присете
тог времена и питали смо их да ли су
Ђинђићеве идеје актуелне и данас и
јесмо ли, као народ, извукли поуке
из тог трагичног догађаја.

ца су прилично слични. Вучић, иако
има и нешто другачије идеје, истим
темпом и на исти начин спроводи
чак и неке Зоранове идеје. Обични
грађани су извукли поуке из тог трагичног догађаја, али појединци и руководиоци одређених странака изгледа нису ништа.

АЛЕКСАНДАР БОЈИЋ,
дипломирани економиста:
– Боравио сам у иностранству и тог
времена се сећам као турбулентног
периода. Разочаран сам оним што се
дешавало и пре и после двехиљадите.
Припадао сам тој опцији, борио се за
оно што се дешавало тада. Мислим
да нисмо извукли никакве поуке. А
атентат на премијера сматрам варваризмом. Он је био човек пун енергије, потенцијални револуционар...

ДРАГИЦА ХАЈДУКОВ, домаћица:
– Било је жалосно, није требало
баш до убиства да дође. По мом мишљењу, Србија би више и брже напредовала. Од тада се променило
много тога, није као што је било. Тада нам је било боље.

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, хемијски техничар:
– Мислим да је Ђинђић био на добром путу и да би с њим Србија много
боље пролазила кроз неке периоде, јер
је био филозоф бољи него Вучић. Мислим да би Србија брже напредовала,
зато што је био паметан човек, имао
идеје, које данас више нису актуелне
зато што се расформирала странка.
Био сам члан Демократске странке, а
сада сам прешао у СНС зато што сматрам да једино Вучић може да извуче
земљу из ове катастрофе која се догађа
у Србији. Извукли смо поуке, више нема атентата, политичких убистaва, што
је добро за нас, за Републику Србију.

ЈЕЛЕНА РЕНОВЧЕВИЋ, пензионер:
– Ја сам већ онда била у годинама,
тако да се мало сећам и кратко је он
владао. То је све било у оном кошмару, тако да не могу одређено да кажем ни да ли би било боље или горе.
Сећам се да смо онда ишли и на море и могли децу да школујемо, тога
се ви не сећате, вама се сервира другачије... Питање је да ли би Србија
брже напредовала. Код нас се преко
ноћи пет пута окрене.

БИЉАНА ЗУБИЋ, мастер економиста:
– Мислим да је сад много лошије
време у сваком погледу. Ђинђић је сад
прошлост, њега нема па нема. Не знам
баш да ли су његове идеје и залагања
данас актуелни. Видим на телевизији
емисије њему у част, причају о њему,
обележавају тај дан, али сматрам да то
нису активности које би сад побољшале
ситуацију. Трагедија која се десила није добра, а само убиство је грозан чин.
Анкетирала: Милица Манић

ДОБРЕ ТРАЈКОВСКИ, пензионер:
– Погибија Зорана Ђинђића је ненадокнадив губитак за Србију. Сигурно би земља брже, више и боље
напредовала, јер Ђинђић је био визионар. Његове идеје и идеје данашњег
премијера су доста сличне, а и обоји-
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„ЈУГОИМПОРТ СДПР” КУПИО ПАНЧЕВАЧКУ ФАБРИКУ АВИОНА

УТВАШИ ДОЧЕКАЛИ НОВОГ ВЛАСНИКА
Око 200 радника
поздравља потез
стратешког партнера
и очекује покретање
производње
и редовна примања

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Спора храна
„Slow Food” (спора храна)
јесте покрет који је настао у
Италији 1986. године, као
бунт против отварања ресторана „Мекдоналдс” на
Шпанским степеницама у
Риму. Ово је, у ствари, реакција на наметнути начин
живота, који подразумева у
великој мери промењен однос према самој храни. Примамљива храна и напици
који садрже много шећера
не могу да нас засите, већ
стварају осећај непрекидне
потребе за њиховим све већим уношењем. Након одређеног времена вишак калорија се таложи у масном
ткиву и доводи до гојазности, али и до шећерне болести. Исхрана у највећој мери
утиче како на превенцију,
тако и на успоравање или,
ређе, заустављање процеса
канцерогенезе. Због тога је
важно шта, када, колико и
на који начин јести. Кад једемо спорије, уносимо мање
хране, а тиме и мање калорија, тако да је, поред уживања, успоравање добро и за
наше здравље. Мозгу је потребно око двадесет минута
да региструје да смо сити. У
економским и друштвено
одговорним државама све
више продавница брзе хране
се затвара, а подстиче се
отварање ресторана с националном, органском или локалном храном. Велики број
трибина и презентација
спроводи се с циљем едукације о заштити здравља њиховог становништва, али и
очувања традиционалних
производа и знања која су
потребна да би један такав
производ настао. Покрет
споре хране шири се светом
– све чешће се организују
фестивали споре хране, на
којима се, поред ресторана,
представљају и произвођачи
воћа, поврћа, лековитог биља, меса, млека и млечних
производа, меда и пчелињих
производа. На овај начин се
идеја „мисли глобално, делуј
локално” почела примењивати и у области исхране.

У Србији такође постоји
удружење које промовише
вредности овог покрета –
„Slow Food Srbija”. Удружење за своје чланове организује промоцију на различитим сајмовима, догађајима
и изложбама. Једна од акција којима се промовише спора храна у Србији, јесте и
конкурс „Интеза фармер”,
који од 2013. године организују Банка „Интеза” и удружење. Овим конкурсом је
обухваћена спора храна из
ратарства, сточарства, воћарства, повртарства и из
категорија малих пољопривредних произвођача. Једна
од победница конкурса је
Миланка Тртовић из Нове
Вароши, произвођач златарског сира. Она је доспела у
жижу јавности због свог
иновативног приступа послу, јер сир пласира преко
интернета, широм наше државе, али и ван ње.
Поред рада овог удружења, све је већи број ресторана, прерађивача и произвођача споре хране. Неки
од њих су: ресторан „ABC
Slow Food” из Земуна, ресторан „Vegan & Raw Slow
Food” из Новог Сада, кетеринг „Urban Slow Food” из
Београда, ресторан „Чорба
хаус” из Београда, ресторан
„Pire Slow Food” из Београда и други. Овај списак је
из дана у дан све већи, одакле се види да и наши људи
све више одбацују брзу, у
замену за спору храну.
Након неколико друштвеносоцијалних тема које су
се у највећој мери тицале
одржања здравља човека и
ресурса, у наредним бројевима „Панчевца” више ћемо
се фокусирати на ствари које су свакодневица у ланцу
производње хране, где смо
сви ми учесници, на овај
или онај начин. Стога ће у
наставку рубрике бити више
речи о корисним инсектима
који врше полинацију биљака и на тај начин нам обезбеђују потребне услове за
производњу хране.

ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Завршена предавања
Прошлог викенда завршен је
циклус зимских едукација за
пољопривреднике који је
одржан у Долову. Дружење
ратара у тренуцима кад се
припремају за пролећне радове одвијало се у просторијама Месне заједнице, чија је
комисија за пољопривреду и
организовала ова окупљања.
Циклус овогодишњих зимских предавања организатори су покренули почетком
фебруара. Сваке суботе доловачки ратари слушали су о
новинама из сфере која њих
највише интересује, а све с
циљем што бољег упознавања с тржиштем и понудама у
аграру, у склопу припрема за
пролећну сетву.
Пољопривредницима су се
представиле пре свега се-

менске куће са својим асортиманом сунцокрета и кукуруза, што Доловце највише
занима, али и произвођачи и
дистрибутери
хемијских
средстава за заштиту биља,
вештачких ђубрива, као и
поједине осигуравајуће куће
и банке. С обзиром на то да
су температуре већ одавно у
плусу, паори чекају само да
се земља још мало просуши
па да похрле својим њивама
и започну пролећну сетву. То
се и очекује до краја марта.
Чланови комисије за пољопривреду Месне заједнице
Долово најавили су да ће и
убудуће излазити у сусрет
својим мештанима и кроз
сличне акције покушати да
се нађу на услузи пољопривредницима.
Н. Р.

ЈП „Југоимпорт СДПР” постао
је власник панчевачке „Утве”
– потврђено нам је у тој фабрици. Ово државно предузеће, које има вишедеценијско
искуство у промету наоружања, војне опреме и трансфера
технологије, од краја фебруара је власник 95,9 одсто фабрике авиона.
Председник Самосталног
синдиката „Утве” Слободан Костић оценио је ову вест као добру пре свега за 200 радника,
колико их је остало, али и за
саму фабрику, која је већ неколико година и под делимичном управом „Југоимпорта”.
То државно предузеће се претходних година спомињало као
најозбиљнији „Утвин” стратешки партнер поред „Мубадале”, предузећа из Абу Дабија,
које је у више наврата било заинтересовано за панчевачку
фабрику, односно за производњу делова за авионе у њој.
– Решење је донето 28. фебруара, на основу захтева „Југоимпорта”. Очекујемо да ће
нови власници решити статус
фирме и запослених и да ће
„Утва” остати државно предузеће. Нови власници су нас
посетили и обећали да ће нам
исплатити све заостале зараде
и да ће ускоро кренути са инвестиционим улагањима, како

бисмо и ми кренули с послом.
Најавили су од 300 до 500 милиона динара улагања на име
инвестиција. Представници
„Југоимпорта” који су нас посетили обећали су нам и да ће
нам плате убудуће бити редовне, али и да ће након неког
времена доћи до повећања зарада. За нас раднике су то реална обећања. Неопходно је да
се повећа технолошки ниво,
да се набаве нове машине и да
се поправи хала како бисмо
могли да радимо и они су с
тим упознати – рекао је Костић и додао да не сумња да ће
бити понуда за посао.
Радници су добили последњу плату за децембар, а тог

месеца је и око двадесет њих
напустило предузеће. Незванично сазнајемо да ће ових
дана у панчевачкој фабрици
доћи и до промене руководства.
Самостални синдикат „Утве”
је током претходних година више пута ступао у штрајк због
кашњења зарада, али и зато
што фабрика није имала уговорене послове. Запослени су на
решавање статуса предузећа и
стратешког партнера чекали
више година.
Две трећине те фабрике је
разрушено током бомбардовања 1999. године, а објекат је и
даље у рушевинама. Фабрика
је од тада бивала и пред стеча-

јем, а избегла га је захваљујући уговору са Ираком. Фирма
је била у реструктурирању, а
рачуни у блокади. Ова једина
државна фабрика авиона у
Србији од оснивања 1937. године произвела је више од 900
летелица.
Поред „Југоимпорта”, власници „Утве” су и Фонд за развој
(3,182%), Град Панчево (0,519%),
ЈКП „Хигијена” (0,089%), ЈКП
„Водовод
и
канализација”
(0,078%), АТП (0,059%), „Дунав
осигурање” (0,058%), ЈП „Србијагас” (0,023%), Општина Ковин
(0,015%), Општина Опово
(0,005%), ЈП Градска стамбена
агенција (0,005%) и Општина Ковачица (0,004%).

У ПЕРСПЕКТИВИ

Суфинансирање боравка деце и у приватним вртићима
Нацрт одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка
деце у вртићима чији је оснивач друго правно или физичко
лице у Панчеву за радну
2017/18. годину наћи ће се
пред одборницима локалног
парламента 17. марта, након
што су га усвојили чланови
Градског већа.
Разлог за доношење ове одлуке челници града виде у томе што сваке године велики
број деце остане неуписан у
Предшколску установу „Дечја
радост”. Ова одлука предвиђа
помоћ за тридесет родитеља
деце која остану испод црте и
износи укупно осам милиона
динара. То значи да ће боравак малишана у регистрованим приватним вртићима
Град суфинансирати са 80 одсто, односно до 22.500 динара
месечно, исто колико износи
помоћ за родитеље чија деце
бораве у државним вртићима.
– Првих тридесет родитеља,
по броју поднетог захтева у писарници Градског услужног

центра, моћи ће да искористе
ову могућност. Нисмо могли
да поставимо другачији критеријуме, јер би деца из насељених места била дискриминисана ако бисмо прихватили листе „Дечје радости” и одабрали
на тај начин првих тридесет.
Неко из насељеног места можда жели да упише дете у Панчеву, у приватни вртић – рекла
је чланица Градског већа за
образовање мр Татјана Божић.

Ова одлука доноси се унапред за школску 2017/18. годину, јер у Панчеву још увек
не постоји ниједан приватни
вртић, а око сто деце сваке године остане испод црте.
Градоначелник Саша Павлов додао је да је реч о пилотпројекту, а не о коначном решењу проблема у вези с листама чекања. Он је подсетио да
се очекује да Влада Србије донесе нову одлуку о максимал-

ном броју запослених у јавном
сектору и да од те одлуке зависи да ли ће Град покренути изградњу новог вртића на Стрелишту, за шта неспорно постоји потреба.
– Није исплативо ући у такву инвестицију, јер не можемо да запошљавамо. Ако нам
се дозволи запошљавање, кренућемо с том инвестицијом, а
ако не, онда ћемо следеће године, након овог пробног пројекта, определити још више
средстава како бисмо смањили број деце на листи чекања
– истакао је градоначелник.
Ако се до септембра отвори
приватна предшколска установа на територији Панчева,
родитељи чији малишани
остану неуписани у вртиће
„Дечје радости”, а желе да о
трошку државе они бораве у
приватним вртићима, неопходно је да од папира поседују захтев за упис у државну
установу односно решење да
им дете није уписано и да су
држављани Србије.

ИЗМЕНА ПЛАНОВА

У Долову ветропарк
Усвојен је Нацрт одлуке о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе
енергије на подручју „Бела Анта” у Долову и о њему ће се изјаснити одборници Скупштине града на првом следећем
заседању.
Циљ израде плана је стварање законске основе за изградњу комплекса за обновљиве
изворе енергије на подручју
„Бела Анта” у Долову, јер је у
плану да на тој локацији буде
изграђен ветропарк, први
комплекс за обновљиве изворе
енергије на територији Панче-

ва. На том пољу планира се
изградња до 65 ветрогенератора, чија би укупна инсталисана снага могла бити и 200 мегавати. Електрична енергија
би преко новоизграђених објеката и далековода била пласи-

рана путем ЈП „Електромрежа
Србије”. Иницијативу за израду овог плана дало је још пре
две године предузеће „Energo
Bela Anta” д. о. о. из Београда.
На седници одржаној прошле недеље већници су се сагласили и са изменом урбанистичког плана Целине 1, који
обухвата део од пруга и Тамиша, јер се разматра да се дозволи повећање спратности
објеката, попут дела наспрам
Народне баште. Предлог је да
се дозволи изградња зграда са
четири спрата плус приземље,
а захтеви се односе претежно
на стамбене блокове између

улица Милоша Требињца, Цара Душана и Цара Лазара.
– Разматрамо могућности за
повећање спратности на том
простору, јер постоје такви захтеви. Постоје и идеје да се унутар урбанистичких блокова
смањи проценат зелених површина – рекла је Наташа Митрески из Дирекције за изградњу и уређење Панчева.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА

АКТИВНОСТ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

НИС ПОКЛОНИО НОВАЦ ДЕЧЈОЈ
КЛИНИЦИ У ТИРШОВОЈ

Немачки
по мери ученика

Седамнаест милиона
динара за набавку
неопходне
медицинске опреме
Филантропску акцију
иницирали запослени
у НИС-у
Компанија НИС уручила је
прошле недеље Универзитетској дечјој клиници у Београду донацију која се састоји од
средстава која су прикупили
запослени у НИС-у, сама компанија, као и потрошачи. Реч
је о кампањи руско-српског
нафтног гиганта чији је циљ
да се прикупи новац намењен
за набавку медицинске опреме која ће унапредити рад те
здравствене установе.
Донација за Дечју клинику
резултат је широке филантропске акције коју су иницирали
запослени у НИС-у поклонивши новац, а компанија је потом
удвостручила тај износ. У хуманитарну кампању укључиле су
се и НИС-ове бензинске станице акцијом „Празнична чаролија је у нашим рукама”, у којој
је од сваке куповинe од 25 или
више литара деривата компанија поклонила по 25 динара за
потребе Дечје клинике.
Улагање у будућност
Медицински апарати који ће
бити обезбеђени захваљујући
овој донацији у великој мери
ће олакшати и убрзати лечење

деце и у НИС-у с поносом истичу да је компанија на овај
начин пружила подршку једној од најзначајнијих и најстаријих медицинских установа у
земљи и региону.
– Слоган којим се НИС води је „Будућност на делу”, а та
будућност су управо наша деца. Сто га компа нија НИС
континуирано улаже у пројекте намењене деци. Када је
реч о помоћи Дечјој клиници
„Тир шо ва”, ве ли ку за хвал ност дугујемо нашим запосленима и нашим потрошачима за то што смо се сви заједно укључили у акцију која
је једна од најбитнијих у нашим животима – изјавио је тим
поводом Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а.
Проф. др Зоран Радојичић,
ди рек тор
Уни верзитетске
дечје клинике „Тиршова”, захвалио је компанији НИС на

помоћи и нагласио изузетан
зна чај дона ције у процесу
обезбеђива ња
медицинске
опреме за ту клинику.
– Донација НИС-а уједно је
и највећа коју је ова здравствена установа примила. Реч је о
око седамнаест милиона динара и тај новац искористићемо да купимо медицинске
апарате који се свакодневно
користе за најбољу дијагностику и лечење деце – рекао је
Радојичић.
Помоћ деци
Ово је друга у низу великих акција у које се НИС активно
укључио како би помогао држави у лечењу деце. Да подсетимо, средином фебруара одржан је састанак потпредседника Покрајинске владе Ђорђа
Милићевића, руководства новосадске Дечје болнице и
представника компаније НИС

и том приликом је договорено
да руско-српски нафтни гигант подржи акцију „Магнет за
љубав”. Реч је о кампањи покренутој како би се обезбедила
средства за куповину апарата
за магнетну резонанцу за Дечју болницу у Новом Саду, тако
да малишани из целе Војводине добију најбољу бригу и негу
током свог лечења.
Свечаном уручењу донације
присуствовали су Кирил Кравченко, генерални директор
НИС-а, Сања Лубардић, заменик генералног директора НИСа и директор Функције за односе с јавношћу и комуникације,
Алексеј Черников, заменик генералног директора НИС-а и
директор Блока Промет, проф.
др Зоран Радојичић, запослени
у НИС-у и на Универзитетској
дечјој клиници, као и малишани који се лече у тој здравственој установи.

Основна школа „Бранко Радичевић” од 2013. године
укључена је у PASCH пројекат владе Републике Немачке, чији је циљ да развије сарадњу између образовних
установа широм света у којима се учи немачки језик.
Створена је мрежа образовних установа, а међу њима је
и „Бранкова школа”, у којима ђаци имају могућност да
на крају основног образовања
полажу званичан испит и добију уверење о стеченом знању немачког језика на нивоу
А1/А2 у европским оквирима. Овај пројекат у нашој земљи финансира, прати и подржава Амбасада Републике
Немачке, у сарадњи с Министарством просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
У „Бранковој школи” се немачки као први страни језик
учи од школске 2003/2004. и
све је већи број малишана који желе да га што квалитетније савладају, јер се надају
да ће им у будућности знање

тог језика бити од велике користи. Стручни сарадник Jutta Sieberz Pozza, координатор
поменутог програма, редовно
обилази ову панчевачку
основну школу и прати реализацију посебног плана и
програма, како би ђаци на
адекватан начин усвојили и
применили стечена знања.
Координатор током другог
полугодишта ове школске године једном недељно присуствује часовима и у сарадњи с
предметним наставником
Александром Слијепчевић
ради са ученицима уз примену посебне методике како би
се ученици више мотивисали
и што боље припремили за
предстојећи испит. У априлу
ће за матуранте бити организовано тестирање за ниво знања А1/А2.
Вреди напоменути да ученици који наставе школовање у Гимназији „Урош Предић”, која је такође партнер
немачке владе, имају могућност да своја знања унапреде
до нивоа Б1/Б2.

ОДРЖАНА ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖЕНЕ У СРБИЈИ”

БИЦИКЛИСТИЧКА ЕТАПА

Екологија и родна равноправност

За права људи
и планете

Нова национална
стратегија усклађена
са европским
прописима
Недавно је у Београду одржана
Прва национална конференција „Заштита животне средине и жене у Србији”, чији је
циљ био да се подигне свест
јавности о безбедности, утицају на здравље и значају родне
равноправности у свим сегментима друштва, па и у области заштите животне средине.
Скуп су организовали Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Програм Уједињених нација за
развој (UNDP), Регионални
центар за животну средину за

обезбедити услове за развој
женског предузетништва у сектору зелене економије.
Међу говорницима је била
и председница српског парламента Маја Гојковић, која је
указала на то да је веза између животне средине, одрживог развоја и родне равноправности важна ради свеукупног развоја друштва и да је
од кључног значаја да се обезбеди равноправно учешће жена у процесу доношења одлука. С друге стране, амбасадор
Шведске Јан Лундин напоменуо је да је веома важно инвестирати у пројекте унапређивања животне средине чија
реализација доприноси здравијем и квалитетнијем животу свих грађана.

донатора у области унапређивања животне средине у Србији и земља која у својим развојним националним стратегијама посебну пажњу посвећује родној равноправности.
Према речима организатора, циљ скупа био је да се дефинишу први кораци и пружи подршка женама у националним програмима одрживог развоја, као и да се подигне свест о значају безбедности у животној средини, о
утицају животне средине на
здравље и значају зелене економије.
На конференцији су говориле и Кристин Моро, амбаса-

дорка Француске у Србији, народни посланици Марија Обрадовић и Александра Ђуровић, а присуствовали су и
бројни представници владиног и невладиног сектора и
медија. Учеснице конференције биле су и бројне успешне
жене које се баве различитим
сегментима животне средине
и сродним темама. На крају
треба истаћи да су према
европским истраживањима
жене више забринуте за стање
у животној средини, за квалитет воде, хране и ваздуха, јер
су свесне да здрава животна
средина уједно значи и здравље њихових породица.

Љубитељи бициклизма могу
се укључити у пету антиглоба ли стич ко-ул тра ле ви чар ску лигу за бициклисте и
учествовати у вожњи од Панчева до Фаркаждина и назад
у суботу, 18. марта. Као и
претходних година, ова етапа је посвећена обележавању
Светског дана шума и вода.
Према речима организатора, ова спортско-рекреативно-активистичка манифестација посвећена је указивању јавности на недела
појединаца и групација које

уништавају елементарна људска права и свакодневно доприносе разарању природе.
Овом приликом они позивају
све искрене екологе, антиглобалисте, ултралевичаре, рекреативце, анархисте, спортисте и друге да се окупе испред Католичке цркве у 9.30,
за када је и заказан старт. Деоница је дуга 105 километара
и пролази кроз Црепају, Ковачицу и Идвор до Фаркаждина, а у повратку обухвата
Сакуле, Опово, Сефкерин,
Глогоњ и Јабуку.

АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

Глобална еколошка кампања
Гашење расвете на
један сат донеће
дневну уштеду
енергије од 10 процената

централну и источну Европу
(REC), као и Амбасада Краљевине Шведске.
Конференцију је отворила
Стана Божовић, државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, која је у поздравном
говору истакла важност родне
равноправности у очувању животног простора. Поред тога,
она је нагласила да је неопходно

– Цена неулагања и недостатка инвестиција у области
заштите животне средине веома је висока. Загађење воде
услед неадекватног третмана
отпадних вода може повећати
ризик и узроковати бројне
здравствене последице – рекао
је амбасадор Краљевине Шведске у обраћању јавности.
Да подсетимо, Краљевина
Шведска је један од највећих

Највећа међународна добровољна акција „Сат за нашу планету”, у организацији Светског
фонда за природу (WWF), која
треба да упозори на расипање
природних ресурса и климатске промене, биће одржана 25.
марта симболичним гашењем
расвете на један сат, у 20.30, у
више од 7.000 градова широм
света. Светски фонд за природу позвао је и грађане Србије
да се прикључе акцији гашењем сијалица у својим домовима, установама и предузећима
најмање на један сат.
Манифестација је посвећена
одрживим изворима енергије
и одрживом развоју, као и проналажењу начина да се с мање
ресурса производи што више за
растућу популацију на планети.

Идеја је да акција подстакне
људе да троше мање ресурса и
да се ублаже климатске промене, односно да се смањи емисија са ефектима стаклене баште, те да се повећа енергетска
ефикасност. Централне акције
у Србији биће одржане 25.
марта од 20.30 до 21.30 на бе-

оградском Тргу републике, Тргу слободе у Новом Саду и на
Нишком кеју. На један сат биће искључена декоративна расвета споменика и зграда, објеката појединих предузећа и
установа широм Србије.
Прошле године је акцију
„Сат за нашу планету” подр-

жало преко две милијарде људи из више од 170 земаља широм света и више од 7.000 градова, а у Србији се у њу активно укључило 85 градова и општина, као и више од 70 организација цивилног друштва и
око 180 школа, па и наш град.
Анализе у појединим земљама
показале су да је гашење расвете на један сат ранијих година донело дневну уштеду
енергије од 10 процената. Да
подсетимо, светла су први пут
угашена на сат времена 2007.
године у Сиднеју, уз учешће
2,2 милиона људи, као упозорење на превелику и неконтролисану потрошњу природних ресурса.

Страну припремиo
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Буди оно што јеси

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас је
много пута пута „добронамерно” опоменут да буде оно
што јесте. Гледано очима саветодавца, то би значило да
престанемо да се понашамо
по свом, већ онако како је
пожељно и примерено вољи
и жељи других.
Од када почну с васпитавањем, родитељи и сви други важни за „обликовање”
младе особе улажу напор и
своје знање како би утицали
на њено понашање и/или
мишљење. „Такотребања” и
морања усађују се у ум сталним понављањем истих реченица уз „примерену” казну
или пак изостанак награде.
На тај начин се изграђују
уверења на основу којих
правимо планове и доносимо одлуке у животу.
Само спознаја да је идеја
која нас „води” кроз живот и
представља темељ за формирање наше вере у све што
је за нас важно, стара колико и наши родитељи, односно родитељи наших родитеља, може да покрене жељу
за променом. Да пожелимо
да будемо оно што стварно
јесмо, а не творевина настала на неким морањима, ускраћивањима, сакривањима, неприхватањима...
Најлакше је окривити родитеље за све промашаје, неуспехе и разочарања која живимо. Урадили су онако како
су најбоље знали, давали
онолико колико су имали.
Треба да осећамо захвалност
и љубав према њима. Дали су
нам основу на којој можемо
изградити живот који нас ис-

пуњава и чини срећном особом. У којој мери ћемо напредовати у намери да будемо оно што јесмо, зависи искључиво од нас самих. Сваки
осећај љутње, презира, страха... одваја нас од суштине
нашег бића и представља велику препреку.
Неспособност да кажемо,
прихватимо и променимо све
што нас „жуља” у животима
представља лењост и уљуљкивање у улоге које смо током
одрастања најбоље научили.
Бити жртва је избор, научена
улога, која је болна, али је
усавршена до перфекције.
Чак и ако се неке спољне
околности промене, неодустајање од улоге жртве доводи до понављања сценарија.
Тако се сусрећемо с генерацијама несрећних, злом судбином или већ неким „уроком” погођених људи који настављају круг. Понавља се научено! Па колико мудрости
треба да нас покрене на учење нечег новог и другачијег,
што представља излаз из „зачараног” круга несреће?
Бити оно што јесмо, не
представља уклапање у оно
што други очекују да будемо.
Послушати туђе мишљење
треба у случају да смо, на
пример, отишли на неку радионицу или семинар да га
чујемо, или је особа чије нам
је мишљење важно остварена
у области за коју нам даје савет. Од несрећне и измучене
особе нећемо тражити рецепт за срећан живот. Све
што нам је потребно да бисмо препознали ко смо заиста, већ поседујемо у себи. Та
спознаја је веома често закопана и затрпана недаћама и
јурњавом, те је можемо пронаћи само када успоримо и
утишамо мисли. Оно што јесмо, исплива као жеља срца,
као осећај радости и милине
кад радимо оно што желимо.
Љубазност и захвалност су
једина стаза којом се иде до
тренутка када постајемо оно
што заиста јесмо.
Бити оно што јесте или
оно што други мисле да треба да будете – одлука је само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Детоксикација
лица и тела

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Људски организам је комплексан и треба га третирати
као целину. Кожа, наш највећи орган, чисти тело од
токсина путем лојних и знојних жлезда, а лимфа прикупља отпадне токсине који се
чисте у лимфним чворовима. И остали органи имају
своју улогу у детоксикацији.
Лепота је огледало унутрашњег стања организма и треба је неговати и споља и изнутра. Детоксикацију је најбоље
радити сада у пролеће. Кренимо од сна, који представља
трећину нашег живота. Кожа
своју одбрамбену заштиту (од
стреса, ветра, загађења, УВ
зрака...) ослобађа током ноћи
и тада почиње убрзано обнављање ћелија – и до осам пута брже него током дана.

Уравнотежена исхрана пуна воћа и поврћа је кључ
здраве коже. Смутији су прави избор за детоксикацију.
Пробајте зелени: у блендер
ставите два децилитра воде,
један киви, једну банану, две
стабљике целера и две шоље
спанаћа.
Редовном физичком активношћу покренућете метаболизам, циркулацију крви и знојење, те ће тело брже
избацивати токсичне супстанце и масноће. Треба
очистити и своје мисли и тако смањити стрес. Изаберите оно што вам прија: шетњу, медитацију, јогу, масажу... Не заборавите на хидратацију водом, зеленим
чајем, лимунадом... Кожа с
довољно влаге остаће еластична, млада и отпорна на
слободне радикале.
У ко зме тич ком са ло ну
ура ди те де токс-трет ма не
лица, који имају изузетан
ефекат чишћења и побољша ња оп ште струк ту ре и
из гле да ко же. Ура ди те и
де токс-трет ман те ла ма скама од алги и ароматичном масажом за потпуно
обнављање енергије и уклањање целулита.

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ДУШАН СТОЈИЋ, ХИРУРГ

У САМОПРЕГЛЕДУ ЈЕ СПАС
Март је месец који је у Србији
посвећен борби против канцера, а двадесети дан марта је
национални дан борбе против
рака дојке. Специјалиста oпште хирургије – супспецијалиста онколог др Душан Дуда
Стојић, који је у преко три деценије дугој каријери обавио
више од 10.000 различитих
операција и асистирао у бар
још толико, а посебно се посветио захватима који се тичу
уклањања промена на дојци,
права је особа од које се може
научити много тога о важности
самопрегледа и редовних контрола, али и о начинима лечења ове врсте малигнитета.
Најчешћи злоћудни тумор код
жена у нашој земљи – рак дојке – болест је од које, према
подацима Завода за јавно
здравље Панчево, годишње у
јужном Банату оболи око 170
жена, а премине у просеку 70
жена. Иако се карцином дојке
најчешће јавља после 50. године, међу оболелима последњих
година има и младих жена, девојака, па чак и девојчица.
ПАНЧЕВАЦ: Који фактори
ризика утичу на развој малигнитета и зашто се доња граница старости жена које оболевају спушта?
ДУШАН СТОЈИЋ: Ако гледамо укупну популацију Србије, рак дојке је у 2016. години
на трећем месту по броју новооболелих. Испред њега су поново, после много времена,
нажалост, карцином плућа и
дебелог црева. Ако се гледају
само жене, онда је карцином
дојке и у свету и код нас свакако на првом месту по инциденцији. Међутим, карцином
дојке не може да се веже само
за жене, јер у 3–5% случајева
он погађа и мушкарце. Они се
углавном разболевају крајем
седме и осме деценије живота.
Прошле године смо међу популацијом која гравитира ка
панчевачкој болници имали
96 новооткривених злоћудних
карцинома дојке и око 170 бенигних, доброћудних промена. Када је реч о факторима
ризика, много ствари утиче на
повећање инциденције. То је,
пре свега, генско наслеђе. Уз
то, девојке све раније добијају
циклусе и ступају у сексуалне
односе, што повлачи и ризична понашања. Даље, храна коју једемо није иста као пре.
Због повећања броја становника она се конзервира, користи
се много више пестицида и
адитива, као и антибиотика и
стероида који се дају животињама. Зна се да се ризик од
појаве рака повећава с годинама старости, али сада, због читавог овог микса неповољних
фактора, имамо чињеницу да
се разболевају и девојке од 1617 година. То су изнимни случајеви, који се одмах шаљу на
Институт за онкологију и радиологију Србије.
• Који су то симптоми који
би особу могли навести на
сумњу на постојање малигнитета на дојци?
– Добра ствар је у томе да је
све развијенија свест код жена
о томе да је рано откривање
рака дојке једнако излечењу,
довела до тога да се жене много више баве самопрегледом,
који је у основи целе приче, а
затим и да користе друге доступне методе – ултразвук и
мамографију, а тамо где је то
неопходно, и магнетну резонанцу. Свакако је, као што сам
већ рекао, први и најбитнији
корак – самопреглед. Жене

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ипак најбоље знају своје дојке
и треба да једном у 15–30 дана
врховима прстију кружним
покретима од брадавица на горе и у пазушној јами испитају
да ли евентуално тамо постоји
нека нова творевина. Треба
обратити пажњу и на појаву
бола на наведеним местима.
Један од симптома је и цурење
садржаја из дојке, било то
млеко или крв, наравно уколико жена није породиља. Ако
се такви симптоми појаве, потребно је јавити се свом лекару, који ће вас упутити онкологу. Постоји и амбуланта за
дојку у нашој болници, која
ради два пута недељно: уторком од 12 сати и четвртком од
9 сати. Нема заказивања и сви
који дођу у наведено време,
бивају прегледани. Жене већ
од 40 година улазе у скрининг
категорију, када се раде и мамографије, но преглед на мамографу се по потреби ради и
код млађих жена.
• Да ли препоручујете женама, које то себи могу да приуште, да ураде BI-RADS тест?
– Ако у породици имате
две-три особе оболеле од рака
дојке, при чему је реч о блиском роду – мајци, баки, тетки
– тада обавезно треба урадити
BI-RADS тест, којим се утврђује потенцијална могућност
јављања рака. Познат је случај
у свету када је Анђелина Џоли
урадила тај тест и када је одмах после тога урађена обострана мастектомија, то јест
одстрањене су јој обе дојке. Да
то није урађено, ова глумица
би имала 87% шанси да у следећих пет година добије карцином, а овом интервенцијом
су те шансе сведене на пет
процената. Тај тест се може
урадити и код нас на Институту за онкологију и радиологију
Србије. Анализа није јефтина,
али јасно је да би далеко скупље могле бити последице,
уколико се болест јави.
• Колико је операција сигуран знак излечења када је реч
о злоћудном тумору?
– Парадоксална ствар код
хирургије је у томе да не лечимо узрок, него последице болести. Људи који не разумеју
да је лечење рака мултицентрално, у великој су заблуди.
Хируршка интервенција сама
по себи није једнака излечењу,
већ је ту пуно пропратних служби, пуно људи који можда
нису тако експонирани, а који
такође раде изванредан посао
– хемиотерапеути, зрачни терапеути, онколози... Они су ти
који се баве пацијентима по-

сле операције – а тада заправо
почиње права борба. Имам
срећу да радим са изванредним тимом онколога, патолога и радиолога. Ту има колегиница које би могле да раде у
било којој врхунској онколошкој установи у Европи. Ипак,
оно што у огромном броју случајева јесте једнако излечењу,
свакако је рано откривање. Ту
чињеницу треба непрестано и

што гласније истицати, јер неки од запуштених случајева
малигнитета на које сам и сам
наилазио заиста изазивају неверицу. Невероватно је како и
сада, у 21. веку, жене себи дозволе да дођу у такав стадијум
болести да се ништа не може
учинити по питању њиховог
излечења.
• Каква терапија и начин
живота након операције дају
најбоље резултате?
– То је све индивидуално.
Мени лично је у лечењу пацијената важан коначан резултат,
а на који начин ће се до њега
доћи је ирелевантно. Верујем у
западну медицину и због тога и
радим овај посао. Након операције неки пацијенти бирају
хемотерапију и зрачну терапију, неки се окрећу алтернативним начинима лечења, неки
држе различите дијете... Тешко
је дати одговор шта је право решење. Нормално, ником не бих
сугерисао да се не оперише, а
даље је све индивидуална
ствар. Моје емпиријско виђење
ствари је такво да се они људи
који су позитивно оријентисани према свом проблему пуно
брже опорављају и много дуже
живе. Овакав став се не може
научно поткрепити, али искуство у пракси то показује. Они
који полазе од тачке у којој верују да ће им одређена терапија помоћи и не виде други исход до оздрављења, имају далеко веће шансе за излечење од
особа које, када сазнају да су
оболеле, клону, падну у депресију и дијагнозу доживе као
смртну казну.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Словачка боранија

Не волите кувану боранију? Да ли сте је пробали
припремљену на неки други начин осим оног тради-

ционалног? Дајте јој шансу. Изузетно је здрава и
хранљива. Покушајте са
овим рецептом.

Састојци: једна и по супена кашика маслиновог уља, пола главице
црног лука, два мања чена белог лука, једна шаргарепа, један кромпир; 450 г жуте бораније, једна и по равна кафена кашика соли, четвртина кафене кашике бибера, пола кафене кашике млевене слатке паприке, пола супене кашике мирођије, око 850 мл топле воде и
пола литра млека.
Припрема: Шаргарепу и кромпир очистите и исеците на коцкице.
Очистите и ситно насеците лук, па га продинстајте на уљу. Затим
додајте шаргарепу, кромпир и боранију, а потом и со, бибер, паприку и воду. Кувајте на лаганој ватри док поврће не омекша. Сипајте
млеко и сачекајте да проври, а затим скините са шпорета. Зачините мирођијом, а можете сипати и неколико капи лимуна, ако волите киселкасту чорбу.
* Ако не можете без меса, додајте у чорбу 250 г скуване и на коцкице насецкане пилетине. Ипак, имајте у виду да нутриционисти
препоручују да се махунасто поврће не меша с месом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ
И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА
Цена: 200 динара
ПАКЕТ 4 (ОД 8. МАРТА)
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)
• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара
• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

САМО СУБОТОМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ВЛАДИМИР ТАБАШЕВИЋ, КЊИЖЕВНИК

ПА КАО – ПАКАО

Музика
Уторак, 21. март, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: „Концерт ране музике” ученика клавира спец. проф.
Марије Лигети Балинт.
Четвртак, 23. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт „Харфантазија” харфистичког дуа Љиљане Несторовске и Милене Станишић.
Четвртак, 23. март, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт ученика тамбуре и гитаре проф. Михајла Јовића и Тамбурашког оркестра „Невен”, којим он руководи.

Изложбе
Понедељак, 20. март, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе „Non finito, пасаж 3: Кад зидови постану мекани” Светлане Волић.
Среда, 22. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложби „Трноружичњак” Селме Ђулизаревић Карановић, „Цветна башта” Данијеле Младеновић и
„Иза белине” Гордане Чекић.

Књижевност
Петак, 17. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
промоција књиге поезије „Млади Атлас” Стефана Станојевића.
Четвртак, 23. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција романа „Кукурику” канадског писца Пана Бујукаса. О књизи ће са аутором разговарати Јелена Ангеловски и
Васа Павковић.

Представе
Петак, 17. март, 19.30, дворана Културног центра: премијера позоришне представе „Производ”. Режија: Ђорђе Кривокапић. Играју: Иван Томић и Милена Предић.
Понедељак, 20. март, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Кафа и цигарете – поздрав из Београда” „Атељеа 212”, посвећена филму Џима Џармуша „Кафа и цигарете”.

Тематски догађаји
Уторак, 21. март, 19 сати, РЦТ „Михајло Пупин” (Димитрија Туцовића 2): „Предавање девето – Класични језик архитектуре”, које ће одржати архитекта Миљан Радоњић у
оквиру серије предавања „Приче о архитектури”.
Петак, 24. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
интерактивно предавање дипломираног психолога Бранимира Матијевића „Умеће живљења – живети сада и овде”.

Програм за децу
Субота, 18. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа
за децу „Чаробна долина” продукције „Обрадуј дан” из Београда.
Недеља, 19. март, 18 сати, дворана Културног центра: 38.
фестивал музике за децу „Распевано пролеће”.

МОЈ

избор МОЈ

Oпасности које вребају
у дигиталном свету
Дејан Милановић, студент
Физичког факултета и модел
КЊИГА: Дејв Егерс је написао роман „Круг”, који је
практично наставак, ако не и
савремени еквивалент роману „1984” Џорџа Орвела. Срж
дела представља компанија
„Круг”, која гради онлајн
идентитет људи у антиутопијском друштву где се људи
својевољно одричу своје приватности зарад наводног просперитета и сигурности, док
им је сваки тренутак живота
забележен камером. Помоћу
ове књиге постао сам свеснији колективног међусобног
надзирања на друштвеним
мрежама и опасности које
вребају у дигиталном свету.

препоручујем свима, поготову млађим суграђанима, јер
често нисмо свесни последица које са собом могу донети
нове технологије уколико се
њима не рукује са опрезом.

СЕРИЈА: „Black Mirror” или
црно огледало, као алегорија
за екран, јесте телевизијска
антологија у чијем центру
пажње су мрачни и сатирични мотиви неочекиваних последица нових технологија.
Свака епизода има другачију
радњу, невезану за претходну епизоду и углавном смештену у ближој будућности.
Неке од обрађених тема су
манипулација јавног мњења
помоћу медија, лажни начини којима се људи представљају на друштвеним мрежама, као и друге дистопијске
научнофантастичне приче са
снажном поруком које се директно рефлектују на садашњост. Ову серију заиста

МУЗИКА: Пошто се фестивал „Егзит” у Новом Саду
одржава током испитног рока, питао сам се да ли ћу моћи да уклопим испите и концерте. Оног тренутка када
сам сазнао да америчка рок
група „The Killers” долази у
Нови Сад, дилеме више није
било, јер сам знао да не могу
да пропустим ову прилику.
Док чекам њихов наступ на
петроварадинској тврђави,
преслушавам албум компилације њихових највећих хитова „Direct Hits”. Група „The
Killers” наступиће 5. јула, на
нултом дану фестивала „Егзит”, у склопу концерта загревања „Get EXITed”, а сам
фестивал почиње 6. јула.

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Књига „Па као” Владимира
Табашевића, која је била у најужем избору за „Нинову” награду, представљена је у четвртак, 9. марта, у читаоници
Градске библиотеке. Младом
књижевнику је ово други роман. Први, под насловом „Тихо тече Мисисипи”, такође је
био у ужем избору за поменуту
престижну награду. Табашевић пише и поезију и до сада
је објавио четири збирке. Регионалну награду фестивала
„Бибер” добио је за причу
„Рат”, а награду „Мирко Ковач” за најбољу књигу младог
аутора. Студирао је филозофију у Београду.
Млади писац Емил, зарад новца, пристаје да напише биографију официра у пензији
Фројда. Том приликом упознаје Ану, његову неговатељицу.
Рађа се љубав, а с њом и бројни
неспоразуми, неразумевања...
То је прича о проблемима генерацијских разлика и породичних веза, нарушеним и
сложеним међуљудским односима и транзиционом времену
у коме живимо... „Па као” је
често пакао – и главни јунак
покушава да разлучи да ли је
то стварност или фантазија.
– Пуковник Фројд треба да
је персонификација једне генерације која, у сваком смислу, у себи симболички садржи одређену врсту својстава
претходне епохе, неке претходне друштвенополитичке
парадигме. Ана и Емил с друге
стране припадају класи депривилегованих и дефаворизованих људи који немају, у материјалном смислу, гаранције

сигурности и онда је њихов
живот као такав деликатан.
Књига је посвећена генерацији из доба транзиције, а
ово двоје главних јунака, који
су заправо у некаквом љубавном неспоразуму, припадају
тој транзиционој генерацији,
која нема, чини се, пред собом
било какав хоризонт извесности, смисла, материјалне сигурности. Сусрећу се посредством фигуре Фројда, која на
не ки на чин, пре ко јед не
претходне епохе и парадигме, још увек има одређену
вр сту бит ни је функ ци је у
друштву, али и у њиховим
животима конкретно – прича
Табашевић.
Овај роман прати писање
романа о животу официра
Фројда, којем је он желео да да
назив „Пакао”. Табашевић свој

насловљава „Па као”. А у роману се налази још један, онај који је Емил писао за себе и Ану
– „Офсајд звани љубав”.
– Ја одлучујем да овај роман
насловим „Па као” желећи
истовремено да алудирам на
проблем који је у самоме роману, али и на једну врсту чињенице као актуелне околности коју живимо, а то је да заправо константно имамо доживљај да смо као у некаквим
улогама, као да властити живот препричавамо увек с једне
дистанце. И онда је у томе „Па
као” садржан заправо у сваком
смислу и семантички и један,
испоставља се, есенцијални
пакао – открива аутор.
Официр није случајно „зарадио” надимак Фројд.
– Тај Фројд је нека врста
радног имена за које су се Ана

и Емил превасходно одлучили. То је биографски куриозум
из живота Сигмунда Фројда –
он је имао аферу са својом женом и њеном сестром, па сам
хтео да изведем неку врсту
паралеле. Симболика је у томе да је и Фројд из романа
истовремено имао односе са
својом женом и с њеном сестром у емотивном, сексуалном, у сваком смислу. Прича
која се негде на неком нивоу
котрља у позадини овог романа. Бар у делу где Емил пише
осветнички роман – објашњава
писац.
Иако се Табашевићева књига
„Па као” нашла у најужем избору за „Нинову” награду, он
каже да му то не значи много.
– Значило би ми да сам је
добио, а овако – симпатично –
рекао нам је он за крај.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 24 ГОДИНЕ ОД ОСНИВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Заштитник и чувар споменичког наслеђа
Поводом 24 године од оснивања Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, у петак, 10. марта, у Народном
музеју је отворена изложба
„Хидротехничко наслеђе јужног Баната” дипл. инж. арх.
Јасмине Вујовић.
Поставка је део вишегодишњег пројекта „Истраживање
индустријског наслеђа на територији јужног Баната”.
– Почели смо од хидротехничког наслеђа, јер је јужни
Банат био мочварно подручје и
људи се већ скоро два и по века труде да обуздају воду како
би себи створили боље услове
за живот, градећи бране, канале, црпне станице... Исто тако,
труде се да је искористе за наводњавање и пиће, градећи бу-

наре и пумпе, али и мостове
како би преко ње прешли... –
рекла је Јасмина Вујовић.
Немања Ротар, градски већник задужен за културу и информисање, нагласио је да би
без рада Завода многи споменици у овом граду брже оронули и пропали, а пуно их је,
захваљујући тој институцији,
сачувано.
– Култура сећања је нешто
што морамо да одржавамо,
пратимо, тако да је задатак
који има ова институција врло
битан. Мислим да ће у времену које је пред нама Завод добити још више на значају. Надамо се да ће и с напретком
економије и буџет за њихове
активности бити већи, јер без
новца мало шта може да се

уради. Поред језика, основна
обележја националног идентитета су и споменици, који
датирају још од раног средњег
века па до данас. Све то је, нажалост, подложно зубу времена, труни се и нестаје, те зато
мора да буде санирано, да се
одржава, потребно је да се

улаже као што се улаже у неке
нове објекте – сматра Ротар.
У петак, 17. марта, у 19 сати,
у читаоници Градске библиотеке биће одржано предавање
„Банат и Банаћани” етнолога
Николе Влајића, а историчарка Слободанка Перовић кратко ће причати о Заводу.

ВУК ВУЧКОВИЋ – НАСТАВАК СЕРИЈЕ „ГРАДОВИ”

Чикаго на новој слици

ИЗЛОЖБА У БИБЛИОТЕЦИ

Дубока оданост Исидори

Изложба грађе из фондова
Градске библиотеке под називом „Дубока оданост Исидори”
ауторке Љиљане Дракшан постављена је у холу читаонице
те културне институције. Поставка је уприличена поводом

обележавања 140 година од
рођења велике српске књижевнице Исидоре Секулић, а
представљена је хронолошки.
Посетиоцима ће бити интересантан део који је посвећен
њеном боравку у нашем граду.

Слика „Чикаго”, четврта из серије „Градови” нашег суграђанина Вука Вучковића, завршена је након пет месеци рада.
За разлику од претходних,
када је сликао Београд, Њујорк и Нови Сад – градове у
којима је често боравио и које
добро познаје, Чикаго до сада
није посетио, али је много читао о њему, гледао емисије и
филмове, проучавао разгледнице... Вучковић је насликао
више од три стотине објеката
који су симболи овог, трећег
по величини америчког града.
– За мене је ово било веома
изазовно и занимљиво искуство, приликом којег сам по-

кушао да тестирам моћ интернета и откријем колико верно
нам данашња технологија може дочарати реалан свет.
Међу насликаним објектима по којима се Чикаго препознаје налази се и занимљива и
препознатљива скулптура Индијанца на коњу коју је радио
југословенски вајар и архитекта Иван Мештровић, познат и
по Споменику незнаном јунаку и „Победнику” у Београду.

Страну припремила

Милица
Манић
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КАКАВ ЈЕ ОВОГОДИШЊИ КВАЛИТЕТ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У СЕЛИМА?

КОНТИНУИТЕТ УПРКОС НЕМАШТИНИ
Свако чува своје
узданице

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” започели су садњу ветрозаштитног
појаса на потезу од села ка
баваништанском путу. Поменуто предузеће ових дана
ради и на уређењу плаже на
Поњавици. Запослени у ЈКПу „Комбрест” уређују плато
испред Поште.

Нема новца за летње
програме
На последњој седници Градског већа усвојени су и овогодишњи програми и финансијски планови сеоских домова
културе.
Општи закључак је да ће се,
упркос горућој материјалној и
духовној немаштини, запослени у поменутим установама,
свако на свој начин, потрудити да и надаље одржавају континуитет колико-толико пристојних садржаја.
Локални брендови
Заједничко за сва села је да у
сваком од њих постоје библиотеке. Иако, не рачунајући
основце, нема превише читалаца, што је тренд и у много развијенијим срединама, битно је
да таква могућност уопште постоји, као и да сви настоје да, у
мањој или већој мери, своје
књижевне фундусе унапреде
најновијим квалитетним насловима.
Важно место у културној понуди имају аматерска сценско-музичка или ликовна делатност, као и неизбежни посебни програми или манифестације. У том погледу свако
има своје локалне културне
брендове.
Тако ће, рецимо, у Старчеву и
ове године, поред осталих, уз
подршку Града, уживати љубитељи тамбуре, када ће се седамнаести пут, почетком новембра,
окупити најбољи мали оркестри
из земље и окружења. У плану
су и дванаести Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди”
и Гитаријада „Неолита”, чији ће
победник отворити и велики девети „Екс-Ју рок фест” средином лета на локалном стадиону.
Наравно, ни овог пута неће изостати летњи програми под називом „Дани дружења”.

Аматеризам важан у развоју младих
Већ годинама у погледу садржајности предњачи Ново Село, које ће на том курсу остати
и убудуће. Висок ниво одржаће
понајвише захваљујући умешности да се на домаћим и
прекограничним конкурсима
избори за своје пројекте. На тај
начин, средствима из покрајинског и градског буџета, обезбедило је и реконструкцију Сеоске спомен-собе. Грађани неће бити ускраћени ни за нове
акције у домену издаваштва,
експерименталних садржаја,
изложби у новоизграђеној галерији и, посебно, у раду аматерских група, које ће, поред осталог, имати и богату културну
размену, пре свега с Румунијом
и Словенијом.
Јабучани ће, као и досад, фаворизовати позоришну уметност, а главни акценат биће
на ак тив но сти ма драм ске
секције „Мали принц” и фестивалу дечјег театра. У оквиру тога планирана је сарадња
и с домом „Срце у Јабуци”.
Поново ће бити одржани и
поетски маратон, дечја ликовна колонија, као и програми поводом сеоске славе Свети Илија.
Од радионице до фотографије
Доловци ће се усредсредити
на такозване радионице (за

основце) и дружионице (за децу узраста између три и шест
година), чија је сврха поспешивање социјализације малишана, али и активирање њихових креативних потенцијала.
Посебно место имаће и сарадња са српским и румунским
друштвима „Банатски вез” и
„Јон Креанге”, као и учешће у
организацији препознатљивих
доловачких манифестација.
И у Брестовцу ће завидно
место имати креативне радионице народне традиције које
ће Дом културе организовати
у садејству са школом и Удружењем жена „Сосе”, као и заједничке активности са КФФА
„Поњавица” око приређивања
изложби фотографија и приказивања филмова.
Качаревци ће, поред сарадње с друштвима „Вељко Влаховић” и „Абрашевић”, удружењем „Вардар” и певачком
групом „Тоше Проески”, наставити да приређују „Лудус
фест” (у августу) и Фестивал
хумора и сатире „Жаока” (у
новембру).
Иваново, као место с најша ре ни јом ви ше на ци о нал ношћу, наставиће да негује
културу и традицију Секељ
Мађара и банатских Бугара,
а у том контексту и односе с

друштвима „Боназ Шандор” и
„Иваново–Банат”. И овде постоји изражена љубав према
фото-аматеризму, па неће изостати ни фото-сафари и јубиларни, десети Салон уметничке фотографије „Иваново
у фокусу”.
Најзначајније за Дом културе у Глогоњу јесте то што ће
његов новоизграђени објекат
коначно добити употребну дозволу. Када је о програмима
реч, поред реализације пројекта „Да се корени не забораве”, акценат ће бити стављен и
на активности фолклорних
секција и „Музичко лето”.
Програм омољичког Дома
културе заснован је на већ надалеко препознатљивим активностима као што су организација Међународне манифестације аматерског филма
и Салон уметничке фотографије „Жисел”. Предвиђено је
осам изложби у оквиру програма „Известан поглед”, као
и колаж музичко-сценских садржаја под називом „Омољичко лето – у сусрет сунцокрету”.
На крају, оно што повезује
све домове културе, а проистиче из поменуте материјалне
оскудице, јесте негодовање због
ускраћивања озбиљнијег финансирања летњих програма.

НОВОСЕЉАНИ ОСНОВАЛИ ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ

„Феникс” гради кућу Крајњановима „из пепела”
Многобројни хумани Новосељани окупили су се пре око месец и по дана са идејом да помогну трочланој породици
Крајњан, настањеној у оронулој
кући у Улици 7. јула број 12, у
којој у ненормалним условима
живе болесна мајка и два малолетна сина без прихода и било
какве друге редовне помоћи.
Том приликом педесетак племенитих људи покренуло је
иницијативу за оснивање удружења које би се бавило искључиво помагањем социјално угроженим Новосељанима. Убрзо је
одржана оснивачка скупштина
од дванаесторо иницијатора,
међу којима су се нашли чланови Великог народног оркестра

Месне актуелности

Жанијел Шубља и Маринел Димитријев, затим секретар градског Секретаријата за стамбенокомуналне делатности Славе
Бојаџиевски, предузетник Мирћа Бека... Удружење су назвали
„Феникс”, а за председника су

изабрали актуелног директора
Дома културе Сорина Бољанца,
док је његов заменик постао први човек локалне месне скупштине Недељко Топић.
Недуго затим организација
је регистрована у АПР-у, а док

се чека текући рачун, већ пристижу прве донације из места
и околине, па и из Италије,
Словеније, Швајцарске и, чак,
из Дубаија и Америке.
Што се тиче куће Крајњанових, урађен је пројекат за нови
објекат од деведесет квадрата,
а у току је рушење старе зграде; остала је само једна соба, у
којој су мајка и синови. Вредни волонтери рашчишћавају
терен и прикупљају материјал, а изградња ће почети када
се земља осуши.
Сви који желе да се учлане у
удружење „Феникс” или помогну на било који начин, могу се јавити на број телефона
060/56-55-590.

Банатско Ново Село: Бесплатни превентивни ултразвучни прегледи абдомена и
штитне жлезде биће спроведени у недељу, 19. марта, од 9
сати, у малој сали Дома културе. Фолклорне секције те
установе припремају се за
предстојеће смотре. Хуманитарно удружење „Феникс” започело је рушење оронуле куће породице Крајњан, што је
прва фаза радова на изградњи потпуно новог објекта.
Долово: Прошлог викенда завршен је циклус зимских
едукација за пољопривреднике. Црквени мешовити хор
основан је у среду, 15. марта,
у Ватрогасном дому. Једанаеста Регионална смотра овнова биће одржана у суботу, 18.
марта, од 10 сати, на платоу
иза Месне заједнице.
Глогоњ: Месна заједница покренула је јавну набавку мале вредности за изградњу
паркинга испред поште.
Представа под називом „Нушићева аутобиографија” изведена је у петак, 10. марта, у
Дому културе. Тог дана на
истом месту Удружење жена
„Глогоњке” одржало је редовну годишњу скупштину.
Иваново: Годишња скупштина МКУД-а „Боназ Шандор”
уприличена је у суботу, 11.
марта, у Дому културе. Дан
Основне школе „Моша Пијаде” обележен је у среду, 15.
марта, пригодном приредбом.
Јабука: Радови на реконструкцији пешачке стазе код
школе су у завршној фази, а
почела је реконструкција

летње позорнице. Промоција
књиге „Прстохват маслачка”
ауторке Сање Радуловић из
Долова биће приређена у четвртак, 23. марта, од 18.30 у

Галерији Дома културе.
Истог дана у великој сали
поменуте установе, од 18 и
20 сати, биће приказан филм
„Бисер Бојане”.
Качарево: Од последица пожара који је у понедељак, 13.
марта, захватио кућу у Фискултурној улици број 9, једно
лице је страдало, а друго је повређено и пребачено на ВМА.
Бесплатни превентивни прегледи абдомена и штитне
жлезде спроведени су у среду,
15. марта, у Месној заједници.
Филм „Бисер Бојане” биће
приказан у суботу, 18. марта,
од 19 сати, у спортској хали, а
улазница стаје 250 динара.
Омољица: Бесплатни превентивни прегледи абдомена и
штитне жлезде спроведени су
у среду, 15. марта, у Месној
канцеларији, а на истом месту у суботу, 18. марта, од 8
до 11 сати, грађанима ће бити рађене лабораторијске
анализе. Изложба фотографија Милана Јанковића отворена је у четвртак, 16. марта,
у галерији Дому културе.
Старчево: Концерт фолклора
одржан је у суботу, 11. марта, у организацији удружења
„Стари Рас” и КУД-а „Неолит”. Чланови удружења
„Надел” наредног викенда
правиће брвнару која ће служити као одмориште за бициклисте. Редовна годишња
скупштина Одреда извиђача
Надел биће одржана у суботу, 18. марта, од 16 сати, у
Дому културе.

ФОЛКЛОРАШКИ КОНЦЕРТИ У СТАРЧЕВУ

Шести рођендан
КУД-а „Неолит”

РАДОВИ НА ВИШЕ МЕСТА У БРЕСТОВЦУ

Ничу нове „печурке” и друге саднице
У Брестовцу и околини у последње време ври од активности. Тако су ових дана радници комуналног предузећа
„Комбрест” започели уређење
платоа испред црквене порте
и Поште. Реч је о санацији
игралишта, фарбању жардињера, улепшавању зелених
површина и садњи туја, ружа
и другог цвећа, као и младица

Страну припремио

Јордан
Филиповић

бреза, кедра и црвеног јавора
у парку.
И њихове колеге из ЈКП-а
„Зеленило” већ увелико раде
на формирању ветрозаштитног појаса. У питању је пет

хиљада садница које ће бити
распоређене на потезу од села ка баваништанском путу.
Поменута градска фирма је
почетком ове недеље започела и
„шминкање” брестовачке плаже

на Поњавици. Резултат тога су
три нова сунцобрана (такозване печурке), а ускоро ће бити
постављено још толико. У перспективи је сређивање тамошњег дечјег игралишта, сачињеног од тобогана, клацкалица и љуљашки. Слично се односи и на терене за мали фудбал и одбојку.
Према речима Драгана Миричића, председника месне
скупштине, у перспективи је и
изградња тврдог приступног
пута од ризле.
Све то би умногоме појачало ужитак Брестовчана када
на лето температура порасте.

Културно-уметничко друштво „Неолит” из Старчева
обележило је шест година од
оснивања. Тим поводом најпре је на сам рођендан, у четвртак, 9. марта, одржан концерт дечјих ансамбала, којем
су присуствовали гости из
новопазарског КУД-а „Рас”.
Два дана касније у препуној великој сали Дома културе уприличено је главно вече, а у организацији је учествовало још једно локално
удружење – „Стари Рас”.
Концерт су отворили најмлађи старчевачки фолклораши дечјим играма. Након
тога су наступила двојица гу-

слара из Панчева, када је и
локални песник Милош Симијоновић одрецитовао своје две песме – о Старчеву и
Расу. Потом су се на бини
смењивали одрасли фолклораши: домаћини су приказали игре из Пирота, Старчева
и Груже, чланови КУД-а
„Абрашевић” – шопске и шумадијске, а КУД „Рас” представио се влашким играма и
женском групом певача.
Гости из Новог Пазара били су смештени по кућама
старчевачких пријатеља, а
сутрадан, након обиласка
града, отпутовали су својим
домовима.
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ХРОНИКА
У ОРГАНИЗАЦИЈИ
„СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА”

Обележавање годишњице
НАТО агресије

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

РАД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ
НА ВИСОКОМ НИВОУ
Прошле године
отворено 10.500
предмета поводом
пријава грађана
На сајту Округа биће
објављена брошура
о правима купаца

У организацији борачког
удружења „Српски ратни ветерани”, 24. марта у подне
биће обележена годишњица
НАТО агресије и бомбардовања Србије.
„’Српски ратни ветерани’
су током протеклих година
обележавали тај дан у Фабрици авиона ’Утва’, али сада је
донета одлука да се то промени и да се од ове године окупљамо испред споменика нашим суграђанима који су изгубили животе у ратовима во-

ђеним од 1991. године. Тај
споменик је захваљујући нама подигнут у центру града.
НАТО агресија на Србију не
сме се никад заборавити и зато позивамо све заинтересоване грађане, породице погинулих учесника ратова 1991–
1999. године, сва сродна борачка удружења, градоначелника, припаднике војске и полиције и чланове наше организације да присуствују овом
догађају”, пише у саопштењу
„Српских ратних ветерана”.

У ПОЖАРУ У КАЧАРЕВУ

Погинуо 31-годишњак

У понедељак, 13. марта, у
вечерњим часовима, у Фискултурној улици број 9 у
Качареву избио је пожар, у
којем је погинуо 31-годишњи К. Т., а његов отац, стар
63 године, тешко је повређен. Због тежине повреда
које је задобио, он је пребачен на Војномедицинску
академију у Београду.

О овом пожару ватрогасцима је јављено у 20.13, након
чега су на интервенцију послали три возила и седморо
људи. Иако су они брзо угасили ватру, за 31-годишњег
младића није било спаса.
Чланови екипе Хитне помоћи, који су такође изашли на
лице места, могли су само да
констатују његову смрт.

АКТИВНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА РАД У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Петсто четрдесет пет
лица радило на црно

Инспектори рада у Панчеву
спровели су 1.831 надзор из
области радних односа, здравља и безбедности на раду у
2016. години. Као резултат
тога, донели су 200 решења
којима су наложили предузимање 437 мера за отклањање уочених неправилности.
– Осим тога, поднет је 181
захтев за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских надзора затечено је 545 лица која су радила на црно, након чега је захваљујући интервенцијама

инспекције са њих 516 заснован радни однос. То је
изнад 95 одсто – изјавила је
начелница Инспекције рада
Биљана Дражевић на конференцији за новинаре одржаној 15. марта.
Говорећи о случајевима
повређивања на раду, она је
истакла да их је било 44, што
је мање него 2015. године.
Нагласила је да ће приоритети у раду Инспекције рада и
ове године бити смањење
броја несрећних случајева и
борба против рада на црно.

Грађани који су због било ког
раз ло га би ли не за до вољ ни
услугама трговаца, могу се
жа ли ти због то га Оде ље њу
тржишне инспекције која делује у оквиру Јужнобанатског
управног округа.
Начелница тог одељења Биљана Дејановић изјавила је да
је то могуће учинити на три
начина.
– Први је да они који имају
рекламацију дођу на четврти
спрат у згради Градске управе
и оставе је у писарници Јужнобанатског управног округа. Друга могућност је слање
пријаве на имејл адресу trzisna.pancevo@mtt.gov.rs, а трећа опција је пријава на дежурни телефон 345-239 сваког
радног дана од 7.30 до 13.30.
Пријаве преко телефона прима дежурни инспектор – објаснила је Дејановићева.
Она је то рекла на конференцији за новинаре одржаној
15. марта у седишту Јужнобанатског управног округа поводом Међународног дана потрошача. Поред ње, новинарима су се обратиле и начелница
Округа Данијела Лончар и начелница Одељења инспекције
рада Биљана Дражевић.
Говорећи о томе на шта су
се највише односиле жалбе
потрошача у прошлој години,
Биљана Дејановић је рекла да
су они замерали због неистицања цена на артиклу или у
ценовнику услуга, недавања
фискалног рачуна за продату
робу или извршену услугу, на-

сртљивог понашања трговаца,
њиховог доласка у станове купаца, слања каталога путем
СМС-ова или њиховог убацивања у поштанске сандучиће и
нереаговања поводом поднетих рекламација.
– Уколико трговац није уважио приговор потрошача због
квалитета робе и одбио је његов захтев за замену, поправку
и повраћај новца, није могуће
обраћање Тржишној инспекцији, већ се треба обратити
удружењима потрошача за
Војводину, Београд и јужну
Србију. Потрошачи који нису
задовољни њиховим одлукама
могу се обратити суду. Уколико је у питању роба чија је
вредност мања од 500.000 динара, није предвиђено да уз
тужбу потрошач плаћа и таксу
– нагласила је Дејановићева.
Она је скренула пажњу и на
то да купци треба да чувају рачуне за купљену робу, јер су
рекламације без њих немогу-

ће. Додала је и да су трговци
дужни да издају потврде купцима који су уложили рекламацију.
– Ви сачувајте ту потврду, а
трговац је дужан да вам у року
од осам дана одговори како ће
реаговати поводом ваше рекламације: мора да прецизира
да ли ће вам заменити робу
или вратити новац – нагласила је она.
Начелница Јужнобанатског
управног округа Данијела
Лончар најавила је да ће на
сајту те институције (www. juznobanatski.okrug. gov. rs) бити објављена брошура Министарства трговине о правима
потрошача, начину подношења рекламација и телефонским бројевима надлежних
служби и институција.
Она је објаснила да грађани
који због било ког проблема који су имали желе да се обрате
инспекцијским службама, могу
то урадити тако што ће остави-

ти жалбе у писарници Јужнобанатског округа, послати их поштом на адресу: Трг краља Петра Првог 2–4 (Јужнобанатски
управни округ) или послати
имејл на адресу kabinet@juznobanatski.okrug. gov. rs.
– Отворени смо за све грађане. Поступамо по свим пријавама, без обзира на то да ли
су потписане или анонимне.
Предлажем да буду потписане, јер је то једини начин да
одговоримо шта смо урадили
поводом њих, а желим да нагласим да је загарантовано да
идентитет подносиоца пријаве неће бити откривен субјекту контроле. Јужнобанатски
округ је отворен за све грађане и њихове примедбе, о чему
говори податак да је у протеклој го дини обрађено око
10.500 предмета. То значи да
су ажурност и ефикасност инспекцијских служби биле на
високом нивоу – нагласила је
Данијела Лончар.

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА СПРОВЕЛА ВЕЛИКУ АКЦИЈУ

Контрола везивања сигурносних појасева
Ниво свести становништва у
Србији о значају везивања сигурносних појасева током вожње у аутомобилу још увек
није задовољавајући. Због тога
се Управа саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Србије 13. марта прикључила акцији појачане контроле коришћења појасева која се спроводи у тридесет једној европској држави до
19. марта.
У овој акцији су учествовала
и необележена полицијска возила, а униформисаним саобраћајцима су помагале и њихове колеге у цивилу. Када би
приметили возаче без везаних
појасева, они су обавештавали
о томе патроле саобраћајне
полиције, које су заустављале
таква возила и кажњавале њихове возаче. Саобраћајна полиција је заустављала и возаче

који су током вожње користили мобилне телефоне.
У саобраћајним несрећама
које су се догодиле у прошлој
години у путничким возилима
погинуло је сто осамдесет тро-

је возача (повређено 6.890) и
деведесет осморо путника
(повређено 5.699). Од укупног
броја настрадалих путника, 55
одсто их је седело на предњем,
а 45 одсто на задњем седишту.

О користи од коришћења
сигурносних појасева довољно
говоре подаци да оно смањује
ризик од трагичних исхода у
саобраћајним удесима за оне
на предњим седиштима за 50
одсто, а да су још сигурнији
они који током вожње седе позади, јер је могућност њиховог
страдања смањена за 75 процената. Осим тога, бројни возачи и њихови путници који
су доживели саобраћајне несреће испадали су из возила
ако нису били везани и због
тога су страдали.
Где је Србија када је реч о
томе у односу на остатак Европе, може се видети и из податка да се у развијеним земљама сада спроводе рекламне
кампање за везивање појасева
на задњим седиштима, с обзиром на то да они који седе напред поштују ту обавезу.

ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ

Могућ одлазак у бање
Војни инвалиди до 13. октобра ове године могу поднети
захтев за упућивање на опоравак или бањско и климатско
лечење.
Како је саопштио Сектор за
борачко-инвалидску заштиту
при Министарству за рад и запошљавање, уз образац захтева треба приложити решење
надлежног органа о призна-

том својству војног инвалида
и последњи извештај лекара
специјалисте (одговарајуће
гране специјализације), не
старији од годину дана.
Уз та документа неопходно је приложити и попуњен
образац захтева за упућивање на опоравак или бањскокли мат ско ле че ње, ко ји се
може преузети на интернет

сај ту Ми ни стар ства за рад
http://www.minrzs.gov.rs/lat/konkursi.
Захтеве треба послати на
адресу: Министарство за рад,
запошљавање, борачка и соци јал на пи та ња, Сек тор за
бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту, Македонска 4, Београд.
На коверти обавезно треба
назначити „захтев за бањско

и климатско лечење и опоравак”. Захтеви који буду послати након наведеног рока
неће бити разматрани.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДРЖАНА ТРИБИНА О СЛОБОДИ У ДАНАШЊЕМ ДРУШТВУ

НИШТА БЕЗ ГРАЂАНСКЕ ХРАБРОСТИ
У организацији Грађанске акције Панчево, у кафеу „Купе” је
10. марта одржана трибина поводом 8. марта, међународног
дана борбе за женска права.
Гошће су биле Борка Павићевић, Србијанка Турајлић и Аида
Ћоровић, неке од досадашњих
добитница награде „Освајање
слободе”, покренуте 2001. године у част посланика Народне
скупштине Србије Маје Маршићевић Тасић, која је трагично настрадала. На трибини је
говорила и Александра Берић,
представница фондације која
додељује ту награду, а водитељ
је био новинар Ненад Живковић.
Признање „Освајање слободе” додељује се женама које су
допринеле промоцији људских
права, изградњи институција
правне државе, као и афирмацији вредности демократије и
политичке толеранције.
Одговарајући на питања о
предстојећим изборима, Србијанка Турајлић је рекла да је
важно анимирати што више
оних који још увек нису одлучили да ли ће гласати и апеловати на њих да 2. априла обавезно изађу на биралишта.
Борка Павићевић је поставила питање како је могуће да
у Србији данас има много људи који тешко живе, а ћуте и
не желе да се супротставе томе. Рекла је да је невероватно
колико су распрострањени па-

сивност, мирење са садашњим
стањем и страх од било какве
промене.
Једно од питања из публике
било је шта учеснице трибине
мисле о Љубиши Прелетачевићу Белом.
– То што је он урадио, занимљиво је, симпатично и добро,
и утицаће на апстиненте да
изађу на изборе. С обзиром на
то да су политичке партије постале службе за запошљавање
подобног кадра, нормално је
што jе резултат тога незадовољство, посебно младих, и
што су се појавиле такве не-

формалне иницијативе као
што је његова – рекла је Борка
Павићевић.
Љиљана Спасић је скренула
пажњу на то да је у нашем граду немогуће организовати
трибину у било ком јавном
простору уколико се на њој не
говори афирмативно о СНС-у
и Александру Вучићу.
– Откако је у Панчеву одржан „Арт фридом фестивал”,
ни у једној културној установи
у граду није могуће одржати
трибину на којој би говорили
интелектуалци који су критички настројени у односу на сада-

шњу власт. Не можемо да уђемо ни у један јавни простор, јер
су нам одузети, а колико смо
спремни да се боримо за њих и
да их вратимо, с обзиром на то
да су они наши и не припадају
садашњој власти, зависи само
од нас самих. До тада, ја захваљујем власнику кафеа „Купе”
Душану Кнежевићу, који уступа свој објекат за свако окупљање на које долазе они што
имају грађанску храброст и желе да чују слободну јавну реч –
изјавила је челница НВО Грађанска акција.
М. Глигорић

ДАН ШКОЛЕ „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

Рецитације, италијански плес, одбојка...
Основна школа „Борисав Петров Браца” прославила је 6.
марта рођендан. Свечана приредба је одржана, као и сваке
године, у сали за физичко васпитање. Ученици су се озбиљно припремили и показали
пред наставницима, родитељима и гостима своју креативност и таленат.
На самом почетку представили су се најмлађи гости из
вртића „Невен” и „Сунце”.
Предшколци су кроз занимљиве рецитације и различите игре
показали шта су све научили.
Ученици нижих разреда припремили су занимљиве рецитације о школи, могле су се чути и ауторске песме ученика
трећих разреда, а публика је
уживала и гледајући духовите
скечеве као што су „Свађа цифара”, „Фатално глупа глава” и
„Рецепт”. Свој допринос прослави дали су и чланови италијанске секције. Они су извели
традиционалан плес с југа Италије, из Напуља, „Тarantella

Napoletana”. Шта се догоди када је неко размажен, саможив
и превише избирљив, показали
су на духовит начин ученици
седмог разреда, у одломку из
представе „Избирачица”. Одушевљење присутних изазвале
су интерпретације песама гру-

па „Ван Гог” и „Партибрејкерси”, које су извели ученици
седмог разреда. Приредба је
завршена хорском песмом
„Нек свуд љубав сја”.
Обележавање дана школе
настављено је и наредних дана.
Уторак, 7. март, био је посве-

ћен књижевности. Тог дана је
ученике нижих разреда посетила панчевачка песникиња
Ружица Томић, која је била ђак
те школе. Малишани су уживали слушајући поезију, али је и
песникиња имала прилику да
чује самостално стваралаштво
ученика. Ученици виших разреда су овај дан искористили
за занимљиве разговоре с наставницима о литератури коју
користе при учењу.
Спортски дан је одржан у
среду, 8. марта. Тада су организовани кошаркашки и одбојкашки турнир, као и такмичење ученика у спретности.
Традиционално је одиграна
пријатељска одбојкашка утакмица између ученика и наставника. После неизвесног
меча победу је однела екипа
наставника.
Завршетак свечане недеље у
ОШ „Борисав Петров Браца”
протекао је у занимљивим
друштвеним играма.
А. Ж.

Одржана отворена врата у „Ђуриној школи”

делиле низ корисних савета
који се односе на што бољу
припрему детета за предстојеће тестирање, али и за полазак
у школу. За разлику од про-

шле године, овог пута су презентација и разговор с родитељима одржани у самој школи,
а не у предшколским установама, тако да су очеви, мајке и

„Варљива девојка” Порше да Косте
Лизи тражи уточиште у бару, јер се досађује на рођенданској забави и жели да избегне удварања. Међутим,
један лепи плавокоси мушкарац запада јој за око и
она напросто не може да
скрене поглед с њега. И он је
једнако заинтересован за
њу. Међутим, убрзо је позива у своју собу и постаје јасно да он мисли како је Лизи ексклузивна проститутка.
Иако растрзана, Лизи одлучује да прихвати игру, јер
осећа да не сме пропустити
прилику да проведе ноћ с
тако привлачним, самоувереним мушкарцем. Џон има
оно „нешто” због чега не може да му каже „не”, чак и
кад открије како воли да господари у спаваћој соби. Изигравање проститутке се коси са свим њеним начелима,
али поред тог необичног мушкарца она се осећа живље

и испуњеније него икад раније. Међутим, јасно јој је да
Џону она никад неће бити
нешто више од девојке за
игру.
Порша да Коста је једна
од омиљених списатељица
еротских романа.

Два читаоца који до среде, 22. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто волите еротске романе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Варљива девојка” Порше да Косте. 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

„Последњи дани ноћи”
Грејама Мура
Њујорк, 1888. Гасне лампе
и даље трепере на градским
улицама, јер је употреба
електричног светла тек у зачетку. Особа која буде променила ноћ у дан, ући ће у
историју и зарадиће огромно богатство. Млад и неискусан адвокат Пол Крават
прихвата случај који је наизглед немогуће добити.
Његовог клијента Џорџа
Вестингхауса тужио је Томас Едисон, а пред њим је
тежак задатак: Едисон је
препреден, опасан противник, са огромним средствима на располагању.
У потрази за истином, Пол
се сусреће с Николом Теслом, ексцентричним и бриљантним изумитељем, који
можда држи кључ победе
над Едисоном, и Агнес Хантингтон, прелепом оперском

певачицом, која доказује да
је беспрекоран извођач на
сцени и ван ње.
Напослетку, Пол ће открити да сви на његовом путу играју своју игру и да нико није онакав каквим се испрва чини.

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

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Програм за преживљавање

У СУСРЕТ УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД

Основна школа „Ђура Јакшић” организовала је у понедељак, 13. марта, сусрет с родитељима будућих првака поводом уписа у први разред, јер
већ наредног месеца почиње
евидентирање и тестирање малишана. Као и сваке године,
запослени у овој образовној
установи презентују родитељима потенцијале школе и
пружају им неопходне информације како о самој установи,
тако и о упису. Оно што запослене у школи мотивише да
организују ову активност, јесте
жеља да се пружи подршка малишанима и родитељима, јер
је полазак у први разред један
од најважнијих периода у животу сваког детета и породице.
И овог пута стручне службе
„Ђурине школе” одговарале су
на многобројна питања и по-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

старатељи били у прилици да
виде школски простор, учионице, наставна средства и још
много тога. Током вишечасовног разговора било је речи о
наставним и ваннаставним
активностима, дневној и недељној динамици рада, распореду часова, изборним предметима, дневном боравку и
слично. Међу гостима су били
и будући прваци, који су тако
имали могућност да на тренутак доживе и осете атмосферу
коју негује ова образовна установа.
Школа се потрудила да гостима буде пријатно. Талентовани ђаци припремили су за
госте упечатљив програм састављен од вокално-инструменталног извођења бројних
нумера.
З. С.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли је
тешко постати програмер.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Како постати програмер” Шона
Макмануса за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Није тешко постати програмер, тешко је остати програмер.” 061/6131...
„Какви тешко, па сви смо
ми програмери за преживљавање.” 064/1792...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање да ли би судбина
римског цара Јулијана била

другачија да је ипак постао
свештеник. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Јулијан” Ивана Ивањија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Не. Другачија би била да
је постао председник Србије.” 064/2047...
„Генерално не, јер је његова судбина да буде вечан.
Ивањи га је као цара овековечио својим романом, а да
је постао свештеник, сигурно би, у духовном смислу,
досегао до висина вредних
вечног помена.” 063/1815...
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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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
НА КАЈАКАШКИМ ЕРГОМЕТРИМА

Биљана нема премца
У Новом Саду је прошлог
викенда одржано Првенство
Србије на кајакашким ергометрима. Под покровитељством Кајакашког савеза
Србије, такмичење је организовао ККК Војводина.
Биле су заступљене све
старосне категорије: пионири, кадети, јуниори, сениори и ветерани. Девојке су се
такмичиле на деоницама од
200 и 500 метара, а мушкарци на 200 и 1.000 метара.
ККК Панчево је представљало пет такмичара, а најбољи резултат остварила је
репрезентативка Србије и
првакиња Европе у јуниорској конкуренцији Биљана
Релић. Она је заузела друго
место на стази од 500 м, а у
дисциплини на 200 м освојила је златно одличје у конкуренцији сениорки.

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

БРОНЗА ЗА ЈАНУ КОЈЧИЋ
Солидан успех
панчевачких бораца
Одлична организација
такмичења

Пред кајакашима с Тамиша је Куп Србије, који ће
уједно бити и изборно такмичење за репрезентацију
Србије у кајаку и кануу на
мирним водама.
А. Ж

У СУБОТУ У ДОЛОВУ

Једанаеста
смотра овнова

Долово ће у суботу, 18. марта, још једном бити домаћин Регионалне смотре овнова, коју ће једанаести пут
организовати Удружење одгајивача оваца „Банат” из
Панчева.
Овогодишња манифестација одвијаће се на платоу
иза Месне заједнице, а почетак дружења заказан је за
9 сати. У то време очекује се
долазак гостију из других
панчевачких села, као и с
територије Вршца и целог
региона, односно нешто
удаљенијих места, попут
Иланџе, Идвора, Сакула,
Уздина...

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Након што грла буду у боксовима, око 10 сати, догађај
ће бити свечано отворен.
Потом ће жири разгледати изложбене „експонате” и
оцењивати њихове квалитете. Надметање ће бити одржано у две старосне категорије: за такозване шиљегане
узраста од шест месеци до
годину дана, као и за старије стасале примерке. Ова
подела важиће за две врсте
оваца – цигаје и беле, па ће
напослетку бити проглашена четири победника. Награде ће бити додељене у 12
сати у сали доловачког Дома културе.
Ј. Ф.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У МЗ КОТЕЖ

„Вољни дом”
за дечју болницу

Наш град је прошлог викенда
био домаћин Школског првенства Србије у каратеу. Хала
спортова на Стрелишту била је
поприште одличних борби, јер
су се надметали вероватно најквалитетнији такмичари у нашој земљи, који су до завршног турнира стигли победама
на општинским, градским и
зонским првенствима.
Из Карате клуба „Динамо”
наступило је једанаест такмичара, ученика основних и
средњих школа. Уз тренере
Динама, велику помоћ на самом такмичењу борцима је
пружио и Мирко Нововић,
агилни професор из ОШ
„Бранко Радичевић”. На овом
турниру су учествовали: Софија Бубало, Анђела Ђекић,
Милица Гагић, Јелена Милентијевић, Андрија Радивојев,
Стефан Стојковић, Алексан-

дар Здешић, Јана Којичић,
Дарко Спасковски, Михајло
Петковић и Урош Петровачки.
Сви такмичари су се одлично борили, али је бронзану медаљу освојила само одлична
Јана Којичић, у категорији
преко 50 кг, у конкуренцији
ученица првих и других разре-

да средњих школа. На корак до трофеја стала је сјајна пионирка Анђела Ђекић
(трећи и четврти разреди
основних школа). Она је
морала да се задовољи четвртим местом. Исти пласман имао је и јуниор Урош
Петровачки у категорији до
63 кг, а само повреда ноге
га је омела да освоји медаљу. Надомак освајања одличја био је и кадет Александар Здешић у конкуренцији ученика седмих и
осмих разреда. Одлични
каташ је заузео пето место.
Одличне су биле и такмичарке Карате клуба „Младост”.
Јована Новаков из школе
„Братство–јединство” такмичила се у конкуренцији
ученица седмих и осмих
разреда у борбама. Она се
лавовски борила и стигла је
до четвртог места. После
две победе изборила се за

ЛЕПА СПОРТСКА ПРИРЕДБА У СТАРЧЕВУ

Дан посвећен рагбију

Рагби клуб Борац – ветерани из
Старчева био је домаћин и технички организатор пријатељске
утакмице између јуниорске репрезентације Србије и РК-а Динамо 1954. Био је то први од три
тест-меча нашег националног
тима који се припрема за Европско првенство у Словачкој.
По изузетно хладном времену, али пред око 300 љубитеља рагбија, репрезентација
Србије победила је с 20:5. Тре-

ба напоменути да је Динамо
1954 играо ослабљен, јер седморица првотимаца наступају
за јуниорску репрезентацију,
тако да су за панчевачки тим
играла и три ветерана Борца:
Ђерфи, Костић и Ћосић.
– Изузетно сам поносан на јуниоре Динама који су наступали
за националну селекцију, што
само потврђује да наш трогодишњи рад са овом децом није узалудан. Сигуран сам да ће већина

њих изборити место у аутобусу
за Словачку – рекао је тренер
Александар Недељковић.
РК Борац – ветерани показао се као прави домаћин, а
организација и гостопримство
били су на највишем нивоу.
– За кратко време успели
смо да се договоримо с директором и наставницима физичког васпитања ОШ „Вук Караџић” о увођењу рагбија у школу,
а ова утакмица била је права

ПЕТЛИЋИ НАЈБОЉИ

Месна заједница Котеж је,
заједно с Куварским друштвом Панчево, приредила
хуманитарни концерт у суботу, 11. марта.
Том приликом се у биоскопској сали поменуте
градске институције окупило преко шездесеторо племенитих људи с намером да
дају добровољни прилог за
поправљање услова на Дечјем одељењу Опште болнице.
Када је реч о самом програму, битно је истаћи да су,
након уводних извођача, на-

ступили гости вечери – руски ансамбл „Вољни дом”,
који је врсним извођењем
препознатљивих класика из
нама пријатељске земље
својски загрејао дланове публике.
Након свега председник
Скупштине МЗ Котеж Бошко Опачић навео је да је
прикупљено двадесет четири хиљаде динара, као и да
ће институција коју он
предводи наставити да организује хуманитарне акције.
Ј. Ф.

улазак у реперсаж, јер је у квалификацијама изгубила од
једне финалисткиње. Победила је у реперсажу, али је у борби за медаљу изгубила због повреде колена. Тако је прошлогодишња првакиња Србије у
категорији нада показала да
може успешно да се носи и са
старијима у категорији кадета.
Друге две представнице ККа „Младост”, Наташа Пап
Марковић и Тара Арсеновић,
такмичиле су се у категорији
ката у конкуренцији ученица
трећих и четвртих разреда.
Успеле су да победе у две рунде, што је добар успех, с обзиром на то да оне носе наранџасти појас, а да су у категорији
наступиле и такмичарке с браон појасевима.
Град Панчево, Спортски савез нашега града, Савез за
школски спорт и ЈКП „Младост” одлично су организовали ово такмичење.
А. Живковић

У Руми је прошлог викенда одржан завршни турнир Зимске лиге у рагбију, на којем су учествовале 24 екипе.
РК Динамо 1954 представио се са четири пионирске
екипе и три тима петлића (укупно 45 младих играча).
У конкуренцији петлића Динамо је освојио прво место,
а у надметању пионира заслужио је треће и четврто место.
Најмлађи чланови РК-а Динамо 1954 наступиће крајем
априла у Купу Србије.

ЏУДО-ТУРНИР У ЗРЕЊАНИНУ

Милош и Нина на трону
Традиционалан, 35. међународни џудотурнир за пионире и кадете под називом
„8. март” одржан је прошлог викенда у
Зрењанину.
У конкуренцији око 400 младих бораца
из Русије, Словеније, Румуније, Мађарске
и Србије одличне резултате остварили су
и чланови ЏК-а „Панчево”, које је пред-

водио тренер Марко Атанасов. Нина Албијанић и Милош Мандарић освојили су
најсјајнија одличја, Лазар Ваневски и Немања Нишић окитили су се сребрним медаљама, а бронзе су заслужили Александар
Лупулов и Филип Паланачки. Учествовао
је и Вук Бабић.
А. Ж

пропаганда нашег спорта.
Драго ми је што нам је РСС
указао част да ми будемо домаћини и користим прилику
да најавим да ће крајем маја
Старчево бити организатор
турнира летње лиге школског
рагбија – додао је Радивоје Тасковић, председник РК-а Борац – ветерани.
Домаћини су обезбедили
храну и освежење за све учеснике манифестације.
А. Ж.

Петак, 17. март 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС вито,
2000. годиште, скоро
регистрован, без улагања. 064/886-50-02.
(СМС)
РЕНО 4, 1991. годиште, ГТЛ, 1.1, регистрован до јануара
2018, атест плина,
атест куке, у одличном стању. 06414437-33. (236052)
СКУТЕР 50 ццм, 2006,
нешто неисправан,
120 евра. 013/370534, 063/436-918.
(237079)
ПРОДАЈЕМ вартбург,
нерегистрован.
064/195-28-31.
(236683)
СКУТЕР пијађо фри,
бео, 2002. 064/14924-70. (236956)
ЈУГО 55, 1990. мотор
генерално рађен, регистрован до маја
2017. 066/343-476.
(236908)
ПРОДАЈЕМ шкоду
фелицију 1.9, дизел,
регистрован, власник.
063/707-19-64.
(236909)
ШКОДА фелиција дизел, 1998. годиште,
металик, црвен, проблем бош пумпа, има
друга, 470 евра.
064/110-70-71.
(236938)
ОПЕЛ корса 1.0,
2002, металик сребрн, тек регистрован,
изузетан, гаражиран,
власник. 064/123-6365. (236944)
ХИТНО продајем добро очувану шкољку
мерцедеса 260, бензинац. 064/949-92-72.
(237280)
ПРОДАЈЕМ југо ин
2005. годиште, регистрован. 065/417-8579. (237221)

ГОЛФ 2, 1.6 дизел,
1989. годиште, петора врата, регистрован, 650 евра.
062/856-64-94.
(237291)
МОТИНС 1994, власник, 350 евра, томос
аутоматик 1987. одлични, 350 евра, регистрован. 064/17122-13. (237277)
НА ПРОДАЈУ мотоцикл пежо elisseo,
150 ццм. Тел.
060/726-12-56.
(237250)
РЕНО 4, ГТЛ, 1.1,
1991, регистрован до
јануара 2018, атест
плина, атест куке, у
одличном стању.
064/144-37-33.
(237264)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.0, 2002, без улагања, повољно. Тел.
013/315-652,
062/257-036.
(237264)
ТОЈОТА корола,
2002, регистрован до
2018. 064/247-77-69.
(237228)
ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ,
2002. годиште, регистрован до јуна, власник, 160.000 динара.
069/251-16-18.
(237226)
ПУНТО 1.1, 1997, 5 В,
атестиран плин, металик сив, власник.
064/142-55-93.
(237184)
ВОЛВО 1.9 ТД,л
2001, све од опреме,
клима, сребрн, власник, хитно.
064/137-64-14.
(237146)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2005, црвена боја.
063/212-805.
(237099)
ОПЕЛ вектра 1990.
годиште, 1.6 бензин,
хаварисан отпозади.
064/438-54-15.
(234079)

ОГЛАСИ

СИТРОЕН Ц 3, 2003,
1.4 ХДИ, 66 киловата,
90 коња, продајем/мењам за пунта,
уз доплату. Тел. 32269-29. (237075)
ЈУГО 55, ЕФИ, 2004,
атестиран плин, нерегистрован. 061/18829-72. (237031)
СТИЛО 1.9, 2003,
троје врата, неисправан мотор, оцарињен,
комплет или у деловима. 064/130-36-02.
(237044)
КОРСА 1.0, 2004,
троје врата, 125.000
км, клима, на име.
064/130-36-02.
(237044)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001.
децембар, петора
врата, све од опреме,
власник.
064/130-36-02.
(237044)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2002,
троје врата, клима,
оштећен од града.
064/130-36-02.
(237044)
ПРОДАЈЕМ опел вектру Б, 2001. годиште,
дизел у добром стању, 1.650 евра.
060/131-81-68.
(237021)
ХЈУНДАИ и 10,
66.000 км, бензинац,
1.100 кубика, 49 кв,
купљен нов у Србији,
3.900 евра.
063/844-93-31.
(236989)
ФИЈАТ мареа 2002.
годиште, ЈТД.
064/116-18-41, 1.400
евра, договор.
(236990)
ЈУГО корал 1.1, 2003.
годиште, бензин и
гас. 061/268-34-43.
(236993)
ОПЕЛ корса 2008, регистрован до 15. јануара 2018, у одличном
стању, фабрички
плин. 063/307-881.
(237307)
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АУДИ А 3, 1997, металик сив, власник,
регистрован.
069/744-286.
(237326)
ФЛОРИДА 1.3 пикап, 2005. годиште,
регистрован.
063/386-038.
(237195)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(236955)
КУПУЈЕМ томос аутоматике исправне и
неисправне. 064/17122-13. (237277)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
80 до 1.300 евра.
060/040-90-21.
(237288)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(237168)
ОТКУП свих врста
возила, хаварисаних,
страних, неисправних
катализатора, продаја делова за сва возила. 069/203-00-44,
066/409-991.
(237256)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, алата, пољопрвиредне механизације и
осталих сировина.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(237256)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈА гараже, лицитација, Панчево,
Синђелићева 60-а,
29. марта 2017. године. 064/818-86-61.
(237312)
АПАРАТИ

МАШИНЕ

ПАЖЊА! Шесторедна агријина машина
са прохромским сандуцима за ђубре у
екстра стању, као нова. Повољно..
063/728-22-14.
(236977)
НА ПРОДАЈУ култиватор 506. 063/86222-02. (236185)
ПРОДАЈЕМ сејалицу
за кукуруз „нода”, четвороредна, у добром
стању и трактор белорус 82 кс, у добром
стању. Тел. 063/321707. (236060)
ПРОДАЈЕМ култиватор адриа 9 кс, са
фрезом, бензинац,
мало радио, као нов.
064/359-54-42. (236)
КОМБАЈН змај 142,
са 3 адаптера.
063/892-12-08. (237)
ТРАКТОР ИМТ 560,
приколица дубрава,
2.5 тоне, плуг ИМТ
755. Тел. 062/975-5623. (237258)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 504, 6.5
кс, исправан, мало
коришћен, 250 евра.
Тел. 063/810-27-43.
(237238)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 507 дизел, са свим прикључцима. 064/341-76-80.
(237179)

ТВ половни 37, 55,
72, замрзивач горење
230 л. 066/348-975,
348-975. (236902)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563,
063/288-278. (23692)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(236758)
СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ
боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (237172)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО, багрем, буква, храст,
мерење на лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
ОГРЕВНО дрво буква,
багрем и цер. Услужно сечење и цепање.
064/357-82-08, Босанац. (236703)
ЛР КОШНИЦЕ, нове,
и пољопривредне машине продајем. Тел.
060/660-79-60. (236)
НА ПРОДАЈУ собни
намештај, израда
1963. и два кауча.
Тел. 064/813-00-21.
(236484)

ПРОДАЈЕМ ендлерицу, четрвороконац,
ибердек петоконац.
062/628-824.
(236958)
КИРБИ нов, трпезаријски сто, столице,
терасни сто, столице,
фотеље, тгепихе.
064/955-51-85.
(236966)
АГРЕГАТ хонда, црева за заливање, мале
плинске боце.
062/600-365,
013/251-85-55.
(236967)
ПРОДАЈЕМ два половна кауча и собна
врата. 065/543-24-64.
(236912)
ПРОДАЈЕМ два прекрупача и козе. Може
и замена. 061/18992-61. (236928)
ТЕЛЕВИЗОР, рисивер, скенер, штампач,
висећу, таблет, бежични фиксни филипс.
062/318-668.
(236919)
ГУСАНИ радијатори,
кафански шанк, велика прохромска полица, двоклипни компресор, раднички орман. 064/110-70-71.
(236938)
КОТАО там штадлер,
35 м2 и чешки 25 м2,
изванредни, са монатажом или без.
064/123-63-65.
(236944)
БУКВА, цер, храст,
багрем, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310.
(237174)
ПРОДАЈЕМ радијаторе, собна врата, даске. Тел. 061/634-3293. (237171)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, трпезаријску витрину, очуван тепих.
065/344-85-77.
(237200)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, веш-машину, половне делове.
064/129-73-60,
013/346-790.
(237183)
НА ПРОДАЈУ кревети,
регали, комоде, витрине, фотеље, шанк,
угаона кожна гарнитура, сто + столице ,
комоде за телевизор,
фрижидер за пиће,
топла и хладна витрина, кухиње, дечја соба и др.
064/155-38-13. Сале.
(237158)
ИЗУЗЕТНО повољно
продајем тросед на
расклапање. 063/327003. (237156)
ФРИЖИДЕР 145 –
235 л, веш-машине,
комбиновани фрижидер, ТА пећ 3.5 кв, телевизор 51 цм, угаона
гарнитура, француски лежај, тросед
мојца, трпезаријски
сто са столицама, комоде, орман, писаћи
столови. Тел.
063/861-82-66.
(237178)
ПРОДАЈЕМ комплет
спаваћу собу, очувана (дрвена), и хармоника врата 2.05 х
0,90. Тел. 320-528,
063/164-61-56.
(237111)
ПРОДАЈЕМ професионалне шиваће машине јуки на монофазну
струју. 063/715-9900. (237123)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/10778-66. (237058)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(237065)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ каљеву
пећ у солидном стању. Тел. 063/821-0809. (237082)
ЕЛЕКТРИЧНИ бицикл
на продају, потпуно
исправан, цена 200
евра. 064/997-79-09.
(237038)
ПРОДАЈЕМ дечји
креветац, двокрилне
мердевине од 2 и 1.5
м. Тел. 064/194-0387. 237027)
ДРВА за огрев, преостала, са превозом.
Повољно. 064/12269-78. (236984)
ПРОДАЈЕМ кауч класични на маказе, очуван, повољно. Тел.
064/615-94-55,
064/280-31-95.
(236976)
ДЕТЕЛИНА балирана,
лепа, зелена, није кисла. 064/260-03-93.
(237320)

ПРОДАЈЕМ чамац
елан 401, регистрован, може и замена
за скутер. 060/40050-10. (237319)
ЦРЕП 222, кањижа,
медитеран, продајем.
Тел. 063/311-277.
(237323)
ДВА акумулатора од
110 ампера са гаранцијом, 14.000 динара.
064/354-69-94.
(237324)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(237318)
ПРОДАЈЕМ замривач
210 литара, алфа
плам пећ на дрва, багат шиваћа машина,
лустер са пет кугли,
лустер са четири кугле. 064/003-74-80.
(237302)
ТРОСЕД и тепих, стари годину дана, вреди погледати.
061/158-88-34.
(237299)
РОЈЕВИ и друштва на
ЛР рамовима.
063/396-640.
(237284)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара. 371568, 063/773-45-97.
(237289)
ПРОДАЈЕМ половне
ствари, регал, ТА пећ
6 кв, сто, сточић и
остало. Тел. 061/13177-56. (237276)

ПРОДАЈЕМ двосед на
извлачење, фотељу и
табуре у одличном
стању. Тел. 063/86524-32. (237282)
ПРОДАЈЕМ комплет
намештај са веш-машином и фрижидером. Све за 180 евра,
хитно. 064/348-01-41.
(237280)
БАЛИРАНА детелина,
240 динара. 063/89212-08. (237273)

ОГЛАСИ

ПЕТОСТЕПЕНА пумпа, резервоар 80 л,
котао на струју 24.
кв. 063/179-01-78.
(237274)
ФРИТЕЗА 15 л, роштиљ са два грејача,
фрижидер за пиће,
вертикални. 063/17901-78. (237274)

12 БАШТЕНСКИХ
столица, гороник waisthaupt на нафту.
063/179-01-78.
(237274)
ПРОДАЈЕМ пса немачког овчара од десет месеци, изузетног,
са педигреом, због
мањка простора, 250
евра. 013/343-125.
(237261)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
4.500, кревети од
9.000, угаона кухињске клупице од 7.000.
Стара утва, 060/60014-52. (237253)
ПРОДАЈЕМ двосед,
кауч, две фотеље.
Звати од 16 до 18 сати. Тел. 061/801-4117. (237231)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе
и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263390)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
перјане јастуке, старо
гвожђе. 066/900-7904. (236899)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (236)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре,
кухиње, остало покућство. 062/148-4994. (236955)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре.
061/206-26-24. (236)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре. 061/32177-93. (237156)
КУПУЈЕМ гвожђе,
веш-машине, замрзиваче, фрижидере,
шпорете, телевизоре
и остали отпад.
061/322-04-94. (237)
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КУПУЕМ гвожђе, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остало.
064/484-13-76.
(237156)
КУПУЈЕМ антиквитете, старе сатове, пенкала, новац, ордење и
ситне антиквитете.
063/804-57-99.
(237201)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
исправне и неисправне. 335-930, 064/36657-87. (237119)
КУПУЈЕМ перје, старе
слике, сатове, стари
новац, старе флаше
сода-воде, бижутерију, старо покућство.
335-974, 063/705-1818. (237119)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи, покућство, перје.
063/195-07-17.
(237136)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу и
окућницу, 18.30 ари,
у Банатском Новом
Селу. Повољно.
063/874-70-77.
(СМС)
ЊИВА 33 ара, Скробара, сам пут, код циглане, 2.850 евра.
065/852-71-99.
(235811)
КАЧАРЕВО, кућа 160
м2, усељива, 26.500
евра. 064/271-74-67.
(236242)
ДЕВОЈАЧКИ бунар
викендица 40 м2, подрум, шупа, плац 28
ари, струја, вода.
063/734-52-25.
(236245)
КУЋА са два стана,
сређена, ЕГ, плац 7
ари, 1/1.
061/224-47-97.
(236770)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, 14
ари, Иваново; 30 ари,
Омољица. 062/708070. (236486)
ХАЈДЕ Панчевци, сад
је згода. Хитно продајем кућу у Качареву 170 м2, одмах усељива, легализована,
све сређено. 013/601472, 062/893-26-90.
(236721)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
стамбених јединица у
изградњи. 064/16026-89. (236659)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, гаражу 50 м2, на
12 ари плаца, мењам
за стан. Тамишка 43,
Јабука. 063/890-7001. (236603)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 28 м2, у центру,
без посредника. Тел.
060/034-74-33.
(236131)

ЈЕДИНСТВЕНА прилика, стара кућа у
Војловици, преко пута школе, одмах усељива, 5,5 ари плаца,
вода, струја, телефон.
Повољно. 064/26684-91. (236972)
НА ПРОДАЈУ башта 6
ари на Новосељанском путу. Тел.
063/865-80-77.
(236975)
ПРОДАЈЕМ плац 3,6
ари, Светозара Шемића 60-а. Панчево.
Цена договор.
066/520-25-65.
(236976)

ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж 1, власник.
062/102-32-46.
(236986)
ОМОЉИЦА, плац на
одличном месту, гаража, започет објекат. 064/260-05-34.
(236997)
ПРОДАЈЕМ плац са
викендицом, 17 ари,
Ул. Власинска.
063/112-02-64.
(236998)
ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса. 069/223-2425. (236971)
ЈАБУКА, приземна кућа, власник. 064/41295-88. (236961)
ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-9910. (236966)
КУЋА, насеље Мали
рај, Крњача, 90 м2, 10
ари, два стана, продајем/мењам.
011/274-80-67.
(236966)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без посредника,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(236914)
КУЋА без посредника, Новосељански
пут, Панчево, 80 м2, 7
ари. 063/153-37-70.
(236914)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викедница 25 м2,
помоћне просторије,
64 м2, све легализовано на 14 ари воћњака
и баште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(236915)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу. Тел. 064/165-1553, 362-076.
(236916)
ПРОДАЈЕМ приземну
кућу, две одвојене
стамбене јединице,
има грејање.
066/944-55-82.
(236925)

ПРОДАЈЕМ две куће
на истом плацу, са
воћњаком. Војловица,
легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(236936)
КУЋА 150 м2, на плацу 4.5 ара, Тесла, изванредна локација,
продаја/замена, договор. 064/123-63-65.
(236944)
ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут. 064/80872-51. (2368839)
НОВА МИСА, кућа
240 м2 у нивоима, на
2,3 ари плаца, предато за легализацију,
власник, 57.000 евра.
063/826-97-09.
(236878)
ПРОДАЈЕМ 75 ари
грађевинског земљишта уз асфалт, близу
северне зоне.
060/034-19-58.
(237055)
ПРОДАЈЕМ кућу, шири центар града, повољно. 060/034-1958. (237055)
КУЋА 120 м2, на 5
ари, Преспанска 15,
власник, легализовано. 063/307-674.
(237062)

ЛЕПА кућа, Охридска, 140 м2, ЕГ, плац
4 ара, 43.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(237085)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(237048)
ШИРИ центар, 180
м2, 4 ара, 65.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (237)
ШИРИ центар, 130
м2, 8 ари, 100.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (237)
НОВА, 200 м2, 4 ара,
110.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(237030)
ДОЊИ град, кућа 55
м2, са стварима, не
треба улагања. Усељива, 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (237030)
КОТЕЖ 2, 220 м2, 3
ара, 85.000; велики
избор кућа све локације. „Гоца”, 063/89977-00. (237036)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 60
м2, 4 ара, усељива,
сређена, 38.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237036)

КУЋА, Доситејева 8а, 2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(237065)
СТРЕЛИШТЕ, нова
укровљена кућа 155
м2 бруто, сва инфаструктура, одлична
локација, објекат,
власник, 1/1, за сваку
препоруку. 063/637673. (237081)

ВИКЕНДИЦА између
Омољице и Иванова,
поред пута, аутобуска
станица. 064/037-1121. (237039)
ПРОДАЈЕМ плац 13
ари са кућицом, на
старом црепајском
путу. 060/632-68-00.
(237046)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стамбено-пословну кућу у
Старчеву. 063/555770 (237033)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, плац 17 х 24 м,
укњижена. 065/25887-77. (237083)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две мање куће за мањи стан. 064/986-2174. (237076)
КУЋА, Баваништански пут, добра локација, 10 ари, 64 м2.
064/980-98-05.
(237077)
КУЋА на 15 ари и
грађевински плац од
4 ара. 069/213-97-37.

ПРОДАЈЕМ њиву 39
ари, иза Рафинерије,
горња ораница, цена
2.900 евра.
061/655-81-02, Тома.
(237105)
НОВА МИСА, у близини СЦ, две етаже,
54.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237108)
КУЋА, центар, Карађорђева, на већем
плацу. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(237108)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВА МИСА, 24 ара,
кућа 156 м2, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237108)
ПРОДАЈЕМ 78 ари
укњиженог обрадивог
земљишта, грађевинска зона, Јабучки пут,
код Штиркаре.
062/816-06-32, звати
од 17 до 19 сати.
(237110)
НА ПРОДАЈУ кућа
110 м2, 3 ара, Тесла.
064/387-84-70.
(237112)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари у
Банатском Новом Селу. 063/863-80-15.
(237114)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Панчева, 80
м2, могућа надоградња. 060/067-11-44.
(237116)
ПЛАЦ на Баваништанском путу, 57
ари, до пута објекат,
вода, струја, 32.000
евра. 065/507-09-84.
(237120)
ХИТНО продајем
спратну кућу у Јабуци, 220 м2, седам и
по ари плаца, ограђено. 063/715-99-00.
(237124)
ПРОДАЈЕМ плац 15
ари, грађевинско земљиште, Кудељарски
насип. 069/326-1071. (237125)
ПРОДАЈЕМ 120 ари
грађевинског земљишта, ширине око 34 м
до асфалта, Баваништански пут, преко
пута „Нинић” млина.
063/389-974.
(237129)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Панчево, шири центар, 80 м2, 29.000.
Могућ договор.
064/902-28-80.
(237208)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија,
приземна, 38.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(237153)

БРЕСТОВАЦ, новија
трособна, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (237153)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(237153)
ХИТНО, СТАРЧЕВО,
лепа трособна, 91 м2,
6.5 ари, 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (237153)

МИСА, квалитетна,
две етаже + локал +
радионица, двориште, 75.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (237153)

ЦЕНТАР, приземни
део куће за пословни
простор, подрум и
гарсоњера, 60.000
евра. 061/114-11-34.
(237147)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, кућа са 10 ари
плаца, продајем.
069/235-34-96.
(237182)

ДЕБЕЉАЧА, 170 м2,
7,5 ари, продајем/мењам за панчевачки
стан. 064/928-89-68.
(237181)
МИСА, 290 м2, три
етаже, све сређено,
5.8 ари, 66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237165)
ВИКЕНДИЦУ
у Песку, продајем,
близу центра, комфорна. Тел.
013/342-444,
069/260-88-00.
(237163)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може
и замена.
063/814-56-25.
(237162)

ТЕСЛА, кућа 165 м2,
4.6 ари, ку добром
стању, 57.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (4704)
ПОЧЕТАК Тополе, кућа 100 м2, 7 ари,
29.000; Дубока Бара
плац 90 ари, 32.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
МИСА, Банијска 124
м2, 5,5 ари, 29.000;
Кудељарац, 88 м2, 5
ари, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)

ОГЛАСИ

КРАЉЕВИЋА МАРКА, кућа 68 м2, колски улаз, 30.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (4704)
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, дозвољена градња, повољно. 063/756-0604. (237140)
ВИКЕНДИЦА, Долово, на плацу 25 ари и
путничку приколицу,
цена договор. 313716. (237130)
БАШТА 28 ари, грађевинска зона, воћњак, објекат, Јабучки
пут. 069/448-68-78.
(237097)
ТЕСЛА, део куће, 50
м2, 16.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237101)

ОДЛИЧНА локација,
кућа 120 м2, преправљена у два локала, 2
ара, 55.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237101)
СТАРА МИСА, кућа
300 м2, 6 ари, одлична. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (237101)
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ПЛАЦ 5 ари, грађевински, ограђен, воће, Баваништански
пут. 063/802-58-36.
(237293)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 52
м2 + 62 м2, 20.000.
Добровољачка 64.
061/174-34-98.
(237275)
ПРОДАЈЕ се плац у
Јабуци, повољно, 4
ара. 063/143-09-03.
(237216)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(237281)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050.
(237268)
ПРОДАЈЕМ кућу,
укњижену, нову, близу центра, могућа замена за стан.
069/263-42-97.
(237271)
ПЛАЦ 28 ари, 15 метара ширине, Ул.
Власинска, дозвољена
градња. 064/866-2518. (237242)
МАРГИТА, два комунално опремљена
плаца са солидним
кућама на различитим локацијама.
063/720-55-66.
(237240)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 8 ари, Козарачки просек.
060/601-60-23.
(237227)
КУЋА 50 м2 на 9 ари
плаца, грађевинска
дозвола, Новосељански пут, Пелистерска.
065/410-97-34.
(237318)

СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом.
063/323-584.
(234515)
МИСА, 56 м2,
19.500; 70 м2,
24.000, ПР.
063/377-835.
(235624)
ПРОДАЈЕМ стан 66
м2 у центру, зграда,
хитно, 23.000 евра.
061/670-97-96.
(235972)
НОВ стан, хитно, у
Таковској улици, 65
м2, и гаражу.
063/701-19-77,
063/342-220.
(235647)
ХИТНО, потпуно сређен стан, Тесла,
52 м2, 27.000 евра.
064/444-42-90.
(236598)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребне
куће и станови на бољим локацијама.
(238), 064/668-89-15.
(237101)
КУЋА на Тесли, позвати после 16 сати.
Тел. 064/280-22-80.
(237297)
ДЕО куће, 50 м2, посебан улаз, 2 ара,
11.000 евра. Козарачка. 061/664-39-26.
(237294)
ДОМАЋИНСТВО са
три засебне куће, 50
+ 80 + 60, 7 ари,
40.000 евра. Козарачка. 061/664-39-26.
(237294)
КУЋА 100 м2, 3 ара,
19.000 евра, стара
Миса, Козарачка.
061/664-39-26. (237)
ЗЛАТИБОР, Водице,
плац 4 ара, грађевински, струја, вода.
063/802-58-36. (233)
ЗЛАТИБОР, Водице,
кућа 55 м2, на 3 ара
плаца, легализовано.
063/802-58-36.
(237293)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мању викендицу у Делиблатској пешчари од
5.000 до 8.000 евра.
064/417-69-38.
(236895)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН стан,
строги центар.
063/111-12-54.
(СМС)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, IV, 80 м2.
Власник.
013/331-079.
(235055)

ПРОДАЈЕМ стан 56
м2, Матије Гупца,
приземље, мењам за
сеоско имање.
063/210-998. (23685)
ПРОДАЈЕМ стан, 37
м2, Стрелиште, II
спрат, ЦГ. Тел.
063/890-97-53. (235)
САЛОНСКИ стан, Првомајска, 98 м2, сређен, гаража, подрум.
064/153-14-03.
(236974)
КОТЕЖ, 48 м2, једноипособан, 27.000;
двоипособан, 43.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(236973)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 22.000; једнособан, 21.500.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(236973)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(236879)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара, V спрат, Цг.
064/824-17-13.
236971)
СТРЕЛИШТЕ, 46 м2,
ПР, ЦГ, 27.000, киндер зграда. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(236999)
МИСА, 38 м2, ПР, ЕГ,
26.000, новија градња, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(236999)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
63 м2, II, 37.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(236999)
СТРЕЛИШТЕ, 300 м2,
плац 4,5, 58.000.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(236999)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту, II спрат, ТА,
18.000 евра. 060/13181-66. (237021)
КОТЕЖ 1, продајем
једноипособан, ЦГ, са
кухињским елементима, функционалан.
064/133-54-18.
(236979)

ДВОСОБАН, 52 м2,
Котеж 2, Стевана Шупљикца, власник.
062/445-614, вреди
погледати. (237132)
КОТЕЖ 2, двособан,
54, 28.000; Содара,
једнособан, 37,
21.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(237213)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55, договор, кућа 70, плац 10 ари,
41.000; Стрелиште,
двоипособан, 70,
35.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(237213)
ТЕСЛА, једноипособан, 42 м2, ЦГ, III,
24.500. (320), „Премиер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)
ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, ЦГ, 56 м2,
33.000. (320), „Премиер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)
МАРГИТА, нов двоипособан, приземље,
гас, 55 м2, 36.000.
(320), „Премиер”.
352-489,
063/800-44-30.
(237203)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
III, 25 м2, ЦГ, 16.500.
(320), „Премиер”.
352-489, 063/800-4430. (237203)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, ВПР, 37 м2,
ЦГ, 22.000. (320),
„Премиер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)
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ТЕСЛА, новији, ВП,
ЦГ, двоипособан, 50
м2, гаража, 31.000.
(49), „Мустанг”.
062/226-901.
(237153)
СТРЕЛИШТЕ, добар
трособан, 71 м2, тераса, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Мустанг”.
062/129-94-67.
(237153)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, рађено купатило, II, ЦГ, 28.000.
(49), „Мустанг”.
062/226-901.
(237153)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 74 + т, ЦГ, II,
квалитетан, 39.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(237153)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, ЦГ, IV, квалитетно
реновиран, 36.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(237153)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 51 м2 + тераса, ВП, реновиран,
30.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(237153)
ТЕСЛА, једнособан,
36 м2, I, TA, 36 м2,
21.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (237153)
СОДАРА, трособан, I,
ЦГ, 83 м2, за сређивање, 38.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)
СОДАРА, двособан, I,
ЦГ, 27.000, потребно
улагање. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, IV, ЦГ, 47.000;
Котеж 2, 59 м2, сређен, 37.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 1, двоипособан, сређен, договор.
Тел. 060/555-34-61.
(237176)

НОВ четворособан 93
м2 и двособан 46 м2,
близу центра у згради, има лифт, грејање
на гас. Тел. 064/04962-72. (237170)

ПРОДАЈЕМ стан 53
м2, VII спрат, на
Стрелишту, 21.000
евра. 063/868-02-06.
(237167)
ВОЈВОЂАНСКИ булевар, прелеп, двособан
53 м2, III, 35.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237165)
РОДИЋ, дворишни,
22 м2, 8.000, договор.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237165)
МИСА, двособан, 56
м2, III, ТА, усељив,
укњижен, 23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(237161)
НОВОГРАДЊА, Цара
Лазара, једноипособан, 49 м2, III, усељив, 354.000.
063/274-951.
(237161)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, I, ЕГ, усељив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237161)
ТЕСЛА, трособан, 73
м2, ВП, ЦГ, тераса,
42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237161)
НОВОГРАДЊА, Ц.
Лазара, трособaн, 65
м2, III, усељив,
46.000. 063/274-951.
(237161)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2, II, ЦГ, усељив, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(237161)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, двособан,
48 м2, ВП, ЦГ, тераса,
усељив, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (231)
СОДАРА, једнособан,
37 м2, IV, ЦГ, лифт,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237161)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2371)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 48 м2, II, ТА,
сређен, усељив,
27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(237161)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 57 м2, Котеж 2,
занимљив распоред,
застакљена тераса.
063/719-83-11.
(237185)
ПРОДАЈЕМ стан, поткровље, IV, TA, Стрелиште, власник, договор. 063/235-190,
063/598-820.
(237187)
СТРОГИ центар, двособан, 50 м2, IV/5,
ЦГ, 34.000. (49),
„Перфект”, 064/34805-68. (237204)
ЦЕНТАР, трособан,
90 м2, тераса, IV, ЦГ,
52.000 евра. (49),
„Перфект”, 064/34805-68. (237204)
ТЕСЛА 29 м2 + тераса, реновиран, IV, ТА,
18.500. (49), „Перфект”, 064/348-0568. (237204)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 43.000 евра.
(49), „Перфект”,
064/348-05-68.
(237204)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 63 м2, 31.000
евра. (49), „Перфект”, 064/348-0568. (237204)
ПРОДАЈЕМ стан на
Миси, Рашка, 80 м2,
власник. 063/262359. (237198)
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НОВА МИСА, гарсоњера 25 м2, опремљена, 11.000 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237108)
СТРЕЛИШЕ, новоградња, 50 м2, двособан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (237108)
СОДАРА, мањи двособан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(237108)
НОВА МИСА, 40 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (237108)
СОДАРА, двособан,
58 м2, ЕТ, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (237)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на новој Миси,
81 м2, паркинг, приземље. 063/164-7606. (237102)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 115 м2, грејање
на гас. 061/415-4477. (237142)
КОТЕЖ 1, двособан,
58 м2, III, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(237112)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 72 м2, II,
39.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (237)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
23 м2, I, TA, 17.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(237112)

КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(237112)
КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237101)

ТЕСЛА, двоипособан,
69 м2, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237101)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
33.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237101)
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ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(237101)
КОТЕЖ 1, трособан,
66 м2, две терасе, II,
36.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(237101)
КОТЕЖ 2, трособан,
80 м2, 50.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (237101)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, IV, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237101)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, I, 31.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (237101)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, I, 30.000, сређен. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (237101)
САМАЧКИ, гарсоњера, 17 м2, II, 12.800.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(237101)
ЦЕНТАР, трособан,
73 м2, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.

ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
две терасе, 60 м2, Тесла, сређен, V спрат,
лифт. 069/206-30-73,
069/206-30-72. (237)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла 70 м2, лифт, ЦГ,
VI, 520 евра/м2.
064/867-48-48.
(237068)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2,
етажно грејање.
060/333-56-41. (231)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, генерално реновиран, алу-столарија,
две терасе, ЕГ,
36.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (237085)
СОДАРА, двоипособан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, кабловска.
Тел. 344-254. (2370)

СТРОГИ центар, салонски, 170 м2, тераса, 50 м2, подрум 50
м2, висок таван, 600
евра/м2. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(237085)
ХИТНО Котеж 2,
први део, 63 м2, III,
лифт, 33.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(237030)

СТРОГИ центар, двособан, први спрат,
идеално за ординацију, канцеларију. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(237085)
ВЕЛИКИ избор станова свих структура нуди агенција „Гоца”,
063/899-77-00.

ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, 39.000; 74 м2,
трособан, 47.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (237036)
ЦЕНТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, двособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан, 32.000; 70 м2,
трособан, 39.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (237036)

ЦЕНТАР, стан до улице, 50 м2, 19.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(237036)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
двособан, ЦГ, лифт,
22.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(237036)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (23)
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СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (237)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру, дуплекс, 59
м2, 34.000 евра.
065/682-59-86. (237)

СТРЕЛИШТЕ, центар;
трособан, 69 м2, ВП,
новија градња,
38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237047)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 84
м2, тераса, укњижен,
усељив, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236772)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2, IV, ЕГ, новији, 26.000. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(236772)
ЦЕНТАР, једнособан,
37 м2, I, TA, тераса,
24.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236772)
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КОТЕЖ 2, почетак,
двоипособан, V,
лифт, 40.000. (677),
„Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (236772)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, 55 м2,
II, сређен, 31.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(236772)

ЈЕДНОСОБАН стан,
39 м2, II спрат,
Приморска,
19.000 евра.
063/804-07-85.
(237924)
ДВОРИШНИ стан, 70
м2, багат кабинет, писаћу летера 32, парочистач.
064/212-32-94.
(237278)

СОДАРА, Савска, 37
м2, IV спрат, ЦГ, два
лифта, одвојена кухиња, тераса, клима.
065/828-19-64.
(237251)
КОТЕЖ 1, сређен
двособан, I спрат, ЦГ,
34.000. „Лајф”,
061/662-91-48,
317-634.
(4704)

НОВА МИСА, двоипособан стан, зграда,
I спрат, ЦГ, гаража,
37.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (470)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 56 м2 + тераса +
остава + подрум, VI
спрат, столарија,
комплетно сређен,
укњижен, 32.000
евра. Договор.
064/613-24-28.
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ХИТНО продајем, повољно укњижен дворишни двособан стан,
45 м2, гаража + помоћни објекти, Димитрија Туцовића, код
надвожњака.
066/631-33-43,
063/896-47-51,
060/631-33-40.
(237245)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2 + подрум, ЦГ, продајем,
23.000 евра. 063/80305-69. (237301)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 58 м2, власник,
Панчево, Котеж 1.
061/175-74-85.
(237314)
СТАН, новоградња,
Пере Сегединца 2,
двоипособан, IV
спрат. 069/822-48-24.
(237317)
СТАН, новоградња,
Аксентија Максимовића 9-а, дуплекс,
градско грејање.
069/822-48-24.
(237137)
СТАН, новоградња,
Стрелиште, III спрат,
без терасе, једноипособан. 069/822-48-24.
(237317)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
I, 36, тераса, 21.000;
гарсоњера, лукс, тераса, намештена,
20.500. 063/744-2866. „Милка М”.
(237326)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, празан, за реновирање, само 31.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(237326)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „UnaDalli”
потребни једнособни,
двособни станови на
свим локацијама.
064/255-87-50.
(237108)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)
АГЕНЦИЈА (470)
„Дива” купује више
станова, војни кредити, стан мора бити
укњижен. 345-534,
064/246-05-71.
(237085)
КУПУЈЕМ стан без посредника. 064/20848-61. (237069)
КУПУЈЕМо станове,
куће на свим локацијама. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(237030)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине”
(636), потребне некретнине на свим локацијама, кеш исплата. 069/196-96-05.
(236999)

ПАНЧЕВАЦ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, намештен.
063/193-26-80.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ЦГ, клима, интернет, намештен.
063/370-217. (СМС)
ИЗДАЈЕМ два двособна стана у кући,
Стрелиште, намештен
и празан, звати после
17 сати. 063/811-8254. СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у Тополи, 60 м2. 069/663773. (236157)
ИЗДАЈЕМ собу. Тел.
060/031-07-26.
(237024)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси. 063/532389. (237011)
ВЕЋИ полунамештен
стан за издавање, нова Миса. 064/220-1725. (236975)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан
на Котежу 2, ВП, на
дуже. 062/520-272.
(236983)
ТЕСЛА, издаје се једнособан стан, намештен, ТА грејање, I
спрат. 064/214-30-86.
(236985)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан, 50 м2, Котеж 1. 064/545-55-81.
(236986)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ЦГ. 064/317-04-71.
(236992)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Стрелиште, усељив од 1.
априла. 064/165-1868. (236954)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу са употребом
купатила и кухиње,
Котеж 1. 064/090-1128. (236960)
ТЕСЛА, издајем двособан стан. Тел.
061/646-92-11.
(236910)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(2136913)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту, са
централним грејањем. Тел. 064/16515-53, 362-076.
(236916)
ХИТНО издајем стан,
нова Миса, намештен, ЦГ, кабловска,
интернет, на дуже
време. 063/337-851.
(236918)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
27 м2, празну, Котеж
2, депозит. 063/86898-32. (236932)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
новој Миси. 063/83956-81. (236937)

ИЗДАЈЕМ радницима,
намештене собе са
купатилом, кухињом,
грејањем, посебан
улаз. 064/264-02-39.
(236894)
МИСА, издајем мањи
намештен стан запосленом самцу.
063/154-94-11,
063/171-96-16. (236)
ИЗДАЈЕМ, нова Миса, двособан, једнособан намештен, ненамештен са грејањем. 069/301-51-13.
(236942)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 1.
062/212-206. (23731)
ИЗДАЈЕМ стан на
Миси. 060/020-81-55,
звати после 18 сати.
(237313)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Ул. Жарка Зрењанина 18/2.
063/195-93-94,
013/258-31-94.
(237216)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Стеријиној
улици (Тесла).
060/333-01-50, после
15 сати. (237298)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара, нов мањи намештен, ЦГ, интернет.
061/235-35-99.
(237308)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код
Хотела „Тамиш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(237292)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен
стан, 100 м2, нова
Миса. 060/037-19-22.
(237285)
ИЗДАЈЕМ мању кућу
на старој Миси.
062/859-10-98.
(237279)

21

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
24 м2, празну, М.
Обреновића 27. Тел.
064/123-48-68.
(237283)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
шири центар.
064/165-02-92.
(237259)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан у центру, ненамештен.
061/610-90-76.
(237260)
ИЗДАЈЕМ станове,
намештене и празне,
насеље4 „Младост”.
Тел. 063/250-605.
237218)
ЈЕДНОИПОСОБАН
намештен, центар,
ЦГ, интерфон, телефон, пети спрат, кабловска. 064/490-5624. (237230)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 2.
Тел. 063/189-75-62.
(237234)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
са ЦГ, интернет, кабловска. Тел.
063/118-22-09.
(237239)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
центру са ЦГ, клима,
интернет и кабловска.
Тел. 063/118-22-09.
(237239)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у центру, усељив. 065/34485-77. (237200)
ИЗДАЈЕМ двособну
ненамештену кућу,
стара Миса. Војвођанска 97. 061/32170-83, 064/359-54-42.
(237136)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан у
Жарка Зрењанина,
месечно 70 евра. Тел.
063/747-51-36.
(237104)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан 35 м2, на
Тесли, парно грејање.
065/405-40-12.
(237126)
ИЗДАЈЕМ собе студентима. 064/217-4856. (237131)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, полунамештен,
посебан улаз, сат. Карађорђева. 064/99413-16. (237139)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Улица Светог Саве,
код „Амана”.
021/536-816.
(237060)
САМЦУ издајем собу
у центру града, Могуће кување.
062/377-345,
065/416-49-78.
(237074)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
064/422-08-25,
013/370-534.
(237079)
ИЗДАЈЕМ леп реновиран троипособан
стан, I спрат, Котеж
2. (470), 345-534,
064/246-05-71.
(237085)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој
Миси. 061/132-54-21.
(237063)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стану центру
и Стрелишту.
060/721-21-04.
(237032)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен,
Стрелиште, близу
„Авива”, 066/807-1040. (237041)
ЦЕНТАР, стан за издавање, 34 м2, I, празан, тераса.
069/744-286.
(233736)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 14 м2, Тржни
центар код Суда,
13.000 евра. 069/663773. (236157)
ПРОДАЈЕМ пословно-стамбени објекат
у центру Панчева,
200 м2, власник.
063/262-939.
(237128)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 60 м2 у Улици Браће Јовановић.,
063/314-609. (23712)
ИЗДАЈЕМ локал 70 м2
и халу 250 м2, угао
Спољностарчевачке и
Јанка Чмелика, може
и одвојено. 063/396640. (237284)
ИЗДАЈЕМ локал 24
м2, близу „Авив парка”, М. Обреновића
27. Тел. 064/123-4868. (237283)
ЛОКАЛ 30 м2, два
улична излога, строги
центар, издајем.
066/344-033. 237212)

80 КВМ, Дом омладине, Макси, издајем
120 евра, продајем,
20.000 евра. 061/11411-34. (237147)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру 30 м2.
063/804-57-99. (237)
ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљен фризерски
салон у центру.
063/804-57-99. (237)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(236970)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице, погодан за
адвоката, агенцију.
352-105. (237106)
ИЗДАЈЕМ нов локал
40 м2 + 10 м2, Синђелићева 35. 064/21748-56. (237131)
ЦЕНТАР, издајем локал 56-28, одлична
локација. 062/151-8177. (237090)
ПРОИЗВОДНО-МАГАЦИНСКИ простор
340 м2, стара Утва,
комплетно опремљена. 063/774-76-40,
013/342-487.
(237061)

22

Петак, 17. март 2017.

ЛОКАЛИ

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛ, две канцеларије, у једном издајем, центар града.
062/377-345,
065/416-49-78.
(237074)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, у центру, телефон,
роло-решетке, 100
евра. 063/622-209.
(237038)
ИЗДАЈЕ се локал у
центру, 42 м2. Тел.
062/243-983.
(237026)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у Старчеву,
идеалан за продавницу, подрум пића.
063/555-770.
(237023)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Панчева.
064/122-45-92.
(237019)
ИЗДАЈЕМ локал 123
м2, до улице излог,
решетка, реклама,
Војводе Петра Бојовића 19. 063/314-803.
(237000)
ИЗДАЈЕМ локале од 9
и 24 м2, у строгом
центру. 064/267-7217. (236994)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал „Трубач” осамнаест квадрата, први
спрат. 063/856-74-02.
(236877)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор 50 м2, висине
4 м2, код новог бувљака. Камионски
улаз. 064/206-30-24.
(236952)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2, новији, сређен.
064/959-98-83.
(236963)

ПОТРЕБНА куварица
и помоћна радница,
Ресторан „Бакана”,
063/426-103. (СМС)
КАФАНИ „Ђерам”
потребна куварица са
искуством. 062/478394, 013/631-872.
(237209)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену. Тел.
063/757-47-21.
(236581)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за
рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(235704)
ПОТРЕБНИ вредни
млађи људи за посао
монтера скеле. Звати
од 9 до 13 сати, радним данима. 013/633560. (237037)
ПОТРЕБНИ конобари
и бармени. Доћи лично сваког дана до 15
сати. CV обавезан.
Кафе „Хедонист”.
(236939)
ПОТРЕБНА фризерка. „Драгана НС”.
060/713-62-05.
(236907)

УСТУПАМ разрађену
ћевабџиницу „016”
са комплетним
инвентаром.
В. Петра
Бојовића 27.
063/858-48-50.
(236941)

ПОТРЕБНА менаџерка за организовање и
вођење хостела у
Панчеву.
069/301-51-13.
(236943)
ПОТРЕБНА радница
за кување кафе на бувљаку.
064/973-60-66.
(236876)

ПОТРЕБАН искусан
возач Ц категорије за
кипер камионе. Пожељно знање руковања грађевинским машинама. Доћи лично
у Kizza, Жарка Зрењанина 146-а.
064/668-97-86.
(263933)

ФИРМИ „МОДЕЛ”
СЗР, Светог Саве 51,
потребни шиваћи.
064/874-07-74, звати
од 8 до 16 сати.
(236923)
ПОТРЕБНА конобарица за слободне дане. 063/525-115.
(236957)
ПРОДАВАЦ у киоску
за продају кокица и
сладоледа потребан.
СМС поруке са личним подацима слати
на контакт тел.
065/333-03-36. (ф)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу „Пацифико”. 060/319-0577. (237303)
ПОТРЕБНА масерка
са искуством.
064/201-18-39.
(237305)
ПОТРЕБНО особље за
рад у ресторану „Poco-Loco”, продаја, конобар, посластичар,
шанкер. 064/874-0301, 355-222.
((237286)
ПОТРЕБНЕ ресторанске конобарице и помоћне раднице у кухињи за рад у ресторану. 063/830-75-23.
(237290)
МЛИНУ „НИНИЋ”
потребни млинари и
радници у млину. Доћи лично од 10 до 15
сати. Баваништански
пут 268, Панчево.
(237252)
ПРОДАВНИЦИ воћа
и поврћа потребна
радница са искуством
у трговини. Тел.
063/755-35-20.
(237255)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстори и раднице на
палачинкари.
063/820-87-61.
(237270)
ПОТРЕБАН радник
вулканизер. Yu-niki,
062/309-370.
(237186)

ВЕЛЕПРОДАЈНОЈ
фирми потребна комерцијалиста са искуством, од 27 – 50 година за продају робе.
Звати до 16 сати.
063/744-65-12.
(237269)
ПОТРЕБАН домар/чувар у тениском
клубу. Дневница 700
динара. 061/674-0229. (237246)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-5132. (237237)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер. Тел.
064/488-31-69.
(237070
ПОТРЕБНА касирка
за рад у месари.
063/362-427.
(237158)
РАДНИК на печењу
хлеба и пекар – сомуни, хлеб и пециво.
064/120-09-42.
(237194)
ПОСАО

КОМБИ превоз робе,
селидбе до 2 тоне.
Слободан. 064/348008, 062/850-36-58.
(236805)
РЕНОВИРАЊЕ кровова, бавалит фасаде,
зидање, малтерисање,
извлачење кошуљице,
повољно.
063/865-80-49.
(236444)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(236413)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(236512)
ГИПС, кануф, ригипс,
ласерско нивелисање,
облагање плафона,
поткровља, зидова,
кнуфов сертификат,
брзо и квалитетно.
069/222-26-03.
(236039)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(234603)

ПОТРАЖЊА

НАСТАВНИЦА француског са дугогодишњим искуством држи часове основцима
и средњошколцима,
по школском програму. Долазим.
064/992-62-81.
(СМС)
КОМБИ превоз робе
и ствари, тура у Панчеву 1.200 динара.
062/890-58-18. (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/ 342-338. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/691-0113. (229077)
БАШТЕ култивирам и
орем. 063/855-92-70.
(236589)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(236068)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(236053)
ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором. Дуле.
064/163-58-85.
(236189)
РАДИМО: зидање,
бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(237173)

АЛ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам,
гуртне.
064/181-25-00.
(236082)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте.
Припрема пријемних,
контролних. 064/46237-64. (236903)
ПОПРАВКА телевизора свих модела, монитора, кућних биоскопа, долазак на
кућну адресу.
060/151-14-11.
(236911)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (236901)
РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса, гаража, тражим
посао. 345-874,
062/235-839.
(236931)
ОЗБИЉНА жена одржавала би станове.
Тел. 064/970-01-75.
(236935)
ПОПРАВЉАМО,
уграђујемо ПВЦ, АЛУ
столарију, ролетне,
комарници. Сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(236882)
ФРЕЗУЈЕМ баште,
најјефтинији превоз,
мотор + приколица.
062/867-11-67.
(237248)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, демит фасаде, повољно, пензионери, попуст.
061/626-54-06,
061/141-38-02.
(237214)
ЧИСТИМО таване,
подруме, шут, старе
шупе. 061/321-77-93.
(237156)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (237173)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КРЧЕЊЕ, кошење, вађење пањева, обарање
дрвећа, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(237157)
РЕЛАКС, парцијална
масажа, брачним паровима попуст.
064/438-48-20.
(237138)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација, бојлера, ТА
пећи, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(237201)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(237109)
ЧАСОВИ немачог, повољно. 065/554-70-91.
(237112)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, славине, одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(237137)
ДУБИНСКО прање тепиха, намештаја, душека, аутомобила. Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/36147-41. (237141)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (237143)
ПОВОЉНО радимо
кровове, зидање, бетонирање, итд.
062/894-37-18,
064/183-16-36.
(237050)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан,
063/865-80-74.
(237054)

ОРЕМ, култивирам,
риљам баште, вадим
старо воће и орахе,
цепам дрва. 062/19071-60. (237056)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
Тел. 061/132-85-43,
062/271-661.
(237063)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. Центар. 343370. (237064)
УГРАЂУЈЕМ видеонадзор и алармне системе у стамбеним и
пословним објектима.
064/134-30-18.
(237066)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(237086)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
металне галантерије,
чисто, повољно, квалитетно. 063/304-476.
(237088)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс
фасаде, изолација.
Повољно.
013/372-247,
060/037-22-47.
(237022)
ПЕДИКИР, курије
очи, урасли нокти,
масажа, терапеутска
релакс, парцијална.
061/308-95-86.
(237003)
СЕРВИС телевизора,
ЦО2 апарата, аутокључева, ауто-електричар, електричар,
разних електроуређаја. 063/800-01-96.
(237009)
MATEMATИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор.
Центар,
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(237013)

ОГЛАСИ

РУШЕЊА кућа, свега,
утовари, одношење
непотребних ствари,
кошење, бетонирања.
060/035-47-40.
(236984)
РАДИМО све физичке
послове: рушења,
штемовања бетона,
ископи, утовари и одношење, обарање стабала, итд. 064/12269-78. (236984)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(236987)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
(236988)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање свих врста
паркета. 065/543-2153. (236950)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора, комплетна адаптације.
063/893-39-94.
(236948)
СЕРВИСИРАЊЕ,
уградња и допуна
клима, повољно. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(237925)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(237322)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност хладњаче. Џаја,
065/403-58-43.
(237300)
КЕРАМИЧАР квалитетан, педантан и повољан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(237311)
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DOO „HIDROVOD” PANČEVO
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola)
013/347-938

TRAŽI:
1. Rukovaoca bagerom – skipom
2. Vozača C i E kategorije
3. Vodoinstalatera
4. Zidara-tesara
5. Bravara
6. Fizičkog radnika
Prijave od 8 do 14 sati radnim danima
DOO „Hidrovod”
013/341-292

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз
шута малим и великим кипером.
064/648-24-50.
(236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката, утовар шута, разбијање бетона.
063/218-894.
(236933)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (2369)
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена.
063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини,
сечење дрвећа,
вађење пањева.
063/218-894.
(236933)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА
ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро
познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу
непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ
ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни
„Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о
власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним
правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком
политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „МЕТАЛ ФОРМА КОС” д. о. о,
Панчево, Кудељарски насип, Прва 122-д, Панчево поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
затеченог стања на животну средину за пројекaт складишта неопасног отпада П1 и складишта неопасног отпада П2, Панчево, Кудељарски насип, Прва 122-д, на
катастарској парцели бр. 11416/20 к. о. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614, у
року од 10 дана од дана објављивања радним данима
од 10 - 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
(236933)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима,
до 10 тона.
063/218-894.
(236933)
РУШЕЊЕ објеката, сечење и разбијање бетона, утовар шута,
превоз материјала.
064/668-97-86.
(236933)
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева,
вађење пањева.
064/668-97-86.
(236933)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
рушење објеката,
ископ багерима,
разбијање
и сечење бетона, насипање и набијање терена.
064/668-97-86.
(236933)

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12.

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(235917)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(234819)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(236236)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, шљунак, сејанац, шут.
062/355-154,
066/355-154. (23655)
БРАВАРСКО-ЛИМАРСКА радионица израђује хале, кровне конструкције са покривањем, коване капије,
ограде, тенде, итд.,
грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(236792)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 13. 03. 2017. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКТА Постројење за дубоку прераду нафте – постројење за одложено коксовање у кругу Рафинерије нафте Панчево, на животну
средину, на к.п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583, 3569,
3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558, 3559,
3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 КО Војловица.

Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09
– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк у Улици Максима Горког број 99, израђен од стране ДОО „МЕГА
МОДУЛОР”, Ул. Светог Саве бр. 29, под бројем тех.
днев. 01/01-17 од фебруара 2017. године, за инвеститора Пауновић Срђана из Београда, улица Димитија
Туцовића број 023/1.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати, у
периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 17. 03. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.
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УСЛУГЕ

ПРАЊЕ тепиха, Сервис „Вања”, бесплатан превоз, сушење у
комори. 065/337-1006, 013/378-239,
060/337-10-06. (236)
ПАРКЕТ, уградња,
хобловање старог
паркета и лакирање.
Дебељача.
063/822-94-82,
063/865-45-31. (236)
ШЉУНАК, песак, сејанац, разбијање бетона, рушење објеката, одвоз шута.
063/246-368.
(236)
РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера, комарника, тракастих завеса, хармоврата, туш-кабина,
роло-челична заштитна врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији са највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594,
063/894-21-80.
(237078)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камиони-

ма, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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.selidbepancevoboris.ser.rs.
(4703)
СЕЛИДБЕ
„Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(4703)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(236295)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Се-

ОГЛАСИ

лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (236295)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (236295)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (236295)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 024 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
064/570-75-00,
061/602-21-80. (237)
ДУБИНСКО прање
намештаја у вашем
стану. Прање тепиха,
довоз-одвоз. 066/001050, 063/329-464.
(237260)

marketing@pancevac-online.rs

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(237010)
МОЛЕРАЈ, кречење,
глетовање, спуштени
плафони, преградни
зидови, термоизолација. 060/131-81-70,
063/212-733.
(236947)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, амстронг термоизолација, материјал. 060/131-81-70,
063/212-733.
(236947)
РАДИМО: зидање,
бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(237159)

ЗИДАМО, малтеришемо, фасаде, радимо куће од темеља до
крова.
064/206-50-91.
www.pangradjevina.rs
СЕЛИДБЕ станова,
пословних простора,
паковање, заштита
ствари, монтажа, демонтажа, одношење
непотребних ствари.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(237267)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно грађевински
материјал, огрев, одвозим шут. 064/35469-94. (237236)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02,
061/626-54-06.
(237214)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери и
тракасте завесе нове
и поправљам. 354777, 064/189-40-91.
(237205)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, ролозаштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(236660)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

МИЛАН
СТАНОЈЕВИЋ
1930–2016.
Прошла је година откако смо те изгубили.
Жали те супруга
ВЕЛИНКА и захвални
синови ВЛАДИМИР
и ВОЈИСЛАВ
с породицама

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (237321)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(237304)
РАЗНО

ИЗДАЈЕМ sony
playstation 3, са два
ђојстика и 30 игара.
063/315- 381.
(СМС)
ПОТРЕБНА озбиљна
жена са искуством за
чување и негу старије
особе. Нова Миса.
064/871-59-21.
(237219)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат.
013/352-203.
(237189)

ОЗБИЉНА жена тражи посао.
013/330-631.
(237053)
ПОТРЕБНА жена за
помоћ у кући у Старчеву, услов да станује
у истој кући.
063/555-770.
(237023)
МУШКАРАЦ, 52 године тражи женску особу ради дружења.
061/525-09-65.
(237023)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту АТП-а, на име Љубисав Муцић.
(236897)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
петог разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај”, на име
Марија Глумац.
(236888)
ТУРИЗАМ

ИЗДАВАЊЕ кућа,
капацитет 7 особа,
Златибор-Водице.
063/802-58-36.
(237296)
СКИЈАШКИ
апартман на
Копаонику,
Брзеће, повољно.
063/124-10-18.
(237118)

Наш вољени

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
ЂОРЂЕ БОЖИЋ
Последњи поздрав драгом зету и паши

Последњи поздрав

Последњи поздрав великом борцу и још већем човеку

Последњи поздрав поштованом пријатељу

дипл. правник
1932–2017.
преминуо је 13. марта 2017.
Сахрана је обављена 14. марта 2017, у 16
сати, на Старом гробљу, у Панчеву.

(146/237287)

С љубављу ћемо чувати успомену на њега.

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ

БОЈАН
ГОСТИЋ

Његови: ДАЈАНА, НОВИЦА, ИВАН,
НЕМАЊА, АНА, ВИД и МАКСИМ

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ
БОЈАНУ
ГОСТИЋУ

oд ГОЦЕ, БРАНКА
и СЛАВЕТА, МАЈЕ
и ГОРАНА с породицом

Твоја ММА Академија
Панчево

од ЈОВАНКЕ, БИЉАНЕ,
БОРИСА и МИЛОША

(115/237196)

(114/237296)

(147/237302)

(60/237043)

Последњи поздрав Бојану

Последњи поздрав

Драгом унуку

Мој драги супруг

ЂОРЂЕ БОЖИЋ
1932–2017.

ЧОМБЕ с породицом

БОЈАН ГОСТИЋ

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

(62/237042)

Последњи поздрав драгом

Био си и остаћеш пример какви треба да будемо.
Вечити борац, оличење
доброте, храбрости и
ведрог духа.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

(131/237222)

ЂОРЂУ
БОЖИЋУ

Много ћеш нам недостајати.
ЉУБИЦА с породицом,
РАЈНА с породицом
и МИЛОВАН
с породицом

Породица НЕНАДИЋ
(140/237233)

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ
БОКИЈУ
Живећеш вечно у нашем сећању. Нека те анђели чувају.
МИЋА, СЛАВИЦА,
МАЈА и БРАНИСЛАВ
ПЕТРОВ
(139/237233)

БОЈАНУ

последњи поздрав од
деда ТОНЕТА
(129/237219)

БОЈАНУ
од тетке САЊЕ, тече
ДРАГАНА, сестре
ДРАГАНЕ и АЊЕ
(128/237219)

Преминуо је 13. марта 2017. године.
Сећање на лепе тренутке нашег живота
остаће у мојим мислима и мом срцу док
сам жива.
ВЕРА
(61/237042)

Петак, 17. март 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25
Последњи поздрав

Последњи поздрав

чика ДОБРИВОЈУ

куму БОЈАНУ

БОЈАН ГОСТИЋ

БОЈАН ГОСТИЋ

2. VII 1990 – 13. III 2017.

2. VII 1990 – 13. III 2017.

Најмилији наш, никада те нећемо заборавити. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Прерано си нас напустио, али ћеш увек
бити наш анђео чувар.

Тешко је живети са раном у души, видети
те свуда а нигде те не наћи.

Никада те нећемо заборавити.

С љубављу коју смрт не прекида живећеш
вечно, анђеле, у срцима нашим.

Породица ДОЈЧИНОВСКИ

Твоја супруга ЈАСМИНА, син ВУК
и ћерка ХЕЛЕНА

Твој отац САША, мајка ВЕРИЦА,
брат БРАНИСЛАВ, сестра МАРИЈА
и баба СТАНКА

(66/237057)

(132/237224)

(133/237222)

Последњи поздрав великом човеку, узору и пријатељу

Био си велики борац у
животу и таквог ћемо те
памтити.
Недостајаћеш нам много. Остаћеш заувек у нашим срцима.

Кум БОШИ
с породицом
(142/237338)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав нашем

БОЈАН ГОСТИЋ
ДОБРЕТУ ПЕШЕВСКОМ

од Зоранових пријатеља са Тамиша из Јабуке
(94/237148)

Последњи поздрав мом другу

2. VII 1990 – 13. III 2017.

БОКИЈУ

БОКИЈУ

Анђеле, љубав си, снага и подршка моја, сапутник кроз снове и надања.

од другара из „Казабланке”: РЕГАН,
ЦОБЕ, АНЂЕЛКО, СУЛЕ, ЧОКА, ЗОКИ,
КОРЕНКО, ЗРНЦЕ, КУРТА ВУКША,
ПИКЉА, КЕКЕЦ, ПЕЂИ, ВУЛЕ,
ЖЉОНКИ, СОРТА, ШЕКИ, ЧИЛЕ,
КЛИКЕР, ЖЕЉАНА,
браћа ФЕНСИ и ИМБРА

од СЛОБОДАНА
и тетке САВИЦЕ

До вечности твоја ЈАСМИНА
(134/237222)

(116/237196)

Последњи поздрав

(145/237272)

Последњи поздрав

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ

БОЈАН ГОСТИЋ

БОЈАНУ ГОСТИЋУ ГЕНИ
Путуј с анђелима.

Последњи поздрав драгом Бокију од породице
ЗАКИЋ

МИЛОШ КОЧОВИЋ КОЧА
(85/237120)

(137/237229)

БОЈАНУ ГОСТИЋУ БОЛЕТУ

С тугом и болом те испраћамо, а твој ведар
дух ће вечно остати у
нашем дому.
Вечна ти слава Боле.
Твоји пријатељи
КОРИДА, ГАГА, ДАЧА
и САШКА
(79/237100)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом сестрићу

Заувек ћеш бити с нама и никад незаборављен.

Последњи поздрав синовцу

Последњи поздрав драгом

Твоји ПРЛЕ и КОРИДА
(80/237100)

Последњи поздрав драгом

БОКИЈУ

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ

од АНКИЦЕ и НОВИЦЕ
БОШКОВИЋ

С љубављу и поштовањем успомену на тебе
чуваћемо вечно.
Ујка ЈОВИЦА
с породицом

(95/237150)

(106/237177)

Последњи поздрав брату

БОКИЈУ
од породице ПЕТРУШЕВИЋ
МАРИКА, МИЛЕ, ЗОРИЦА, МИРОСЛАВ и МАРИНА
(136/237229)

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ
Последњи поздрав драгом комшији

БОЈАНУ
од МИРКА, НЕЛЕ, ДЕЈАНА и СТЕФАНА
(64/237052)

Последњи поздрав нашем другу

Последњи поздрав

од стрица МИЛАНА
ПЕШИЋА с породицом
(96/237150)

Последњи поздрав драгом

БОКИЈУ

БОКИЈУ

БОЈАНУ ГОСТИЋУ

БОКИЈУ ГЕНИ
КАЈЛА и ЖЕКС
(76/237095)

1990–2017
Твоје јако срце престало је да куца.
Никада те неће заборавити твоје VIII-1

од породице КОЦИЋ

Породица ТРПЧЕВСКИ

од чика БАНЕТА
и породице ПЕШИЋ

(65/4704)

(117/237196)

(143/237244)

(105/237175)

БОКИЈУ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 11. марта напустио наш драги

ДОБРИВОЈЕ ПЕШЕВСКИ
1934–2017.

Сахрана је обављена 14. марта на гробљу Котеж.
Његови најмилији: син ЗОРАН, ћерка НАДА, снаја ВЕСНА,
унуке ИВАНА, МАЈА и МИЛЕНА и праунук ЗОРАН
(35/

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ

Последњи поздрав де-

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ

веру и стрицу

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ

од колектива Ауто-центра „Зоки”

од колектива АЦС „Зоки” Ковачица

од колектива „Панчевца” д. о. о.

(36/

(37/

(38/

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ
ПЕШЕВСКОМ

од РОДНЕ, БИЉАНЕ
и СВЕТЛАНЕ
(49/237014)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ
ПЕШЕВСКОМ

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ
Заувек ћемо вас
памтити по вашој
доброти и шалама...

од колектива Средње стручне

од сестре ВЕСЕЛЕ, ГОРДАНЕ

школе „Визија”

од колектива Завода за заштиту здравља
радника „Панчевац”

(39/

(40/

(41/

и зета СЕКУЛЕ

ВЛАДА, СЛАВИЦА,
ЈЕЛЕНА и МАРИЈАНА
(141/237237)
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Заувек наша

ИЛИНКА РАДОИЧИЋ
5. III 1944 – 11. III 2017.
Драга тета Илинка,
испунили сте наше животе безусловном љубављу и добротом.
Вечно ћете бити у нашим срцима и мислима.
Ваша ДРАГАНА с породицом

ИЛИНКА РАДОИЧИЋ
1944–2017.

Драгој и поштованој

(118/237202)

Хвала ти за све лепе речи, осмех и сваку нежност коју си нам дала.
Супруг ЈОВИЦА, син МИЛЕ и ДРАГАНА, ћерка ЈАСМИНА,
зет СТЕВАН и унук МАРКО
(29/236968)

ИЛИНКИ
ИЛИНКА РАДОИЧИЋ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 8.
марта 2017, у 78. години, преминуо наш драги

Хвала ти за сву љубав и подршку коју си само ти могла
да нам пружиш.
Твоја МАРИЈА, ВЕКА, ЈОВАНА и СНЕЖА

последњи поздрав од СЛАВИЦЕ и ВЛАДИМИРА
Увек ћеш бити у нашим срцима.
(69/237074)

(30/236969)

Последњи поздрав колеги

Последњи поздрав драгој пријатељици и комшиници

11. марта престало је да куца срце нашег вољеног

ИЛИНКИ

СВЕТИСЛАВА ПАПИЋА

АНТУН ГРЕГЕЦ ТОНИ
Сахрана је обављена 11. марта 2017. године, на гробљу Котеж у
Панчеву.
Ожалошћени: супруга АНКА, син ЗВОНИМИР, унуци
АЛЕКСАНДАР и АЛЕКСАНДРА као и родбина и пријатељи
(68/237071)

3
Преминуо је мој драги Јовиша

АНТОНУ
ГРЕГЕЦУ
ТОНИЈУ
од колегиница и колега
пензионера Хитне
помоћи Панчево

Никада те нећемо заборавити. Сачуваћемо те у
срцу.
Другарица СЕКА
с децом

(48/237012)

(91/237138)

Заувек твоји: ћерка МАРИЈА с породицом
и сестра ЉИЉАНА с породицом
(55/237028)

Последњи поздрав драгој сестри

Драгом брату

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
1949–2017.
Сахрана је обављена 15. марта 2017, на новом бежанијском гробљу.
Волећу те до неба заувек.
Твоја супруга СНЕЖАНА
(43/237001)

ДУШАН
МАРЧЕТА

ЖИКИ ШИЛЕРУ
1945–2017.

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој куми

БОСИ

Последњи поздрав од брата
ЈОВИЦЕ и СЕРГИЈА с породицама
(73/235089)

Последњи поздрав

ЈОВИШИ

РАДОЈКИ
БРАЈИЋ

Породица РОМИЋ

ЛЕНКА и ЛАЗО
ВУЈОВИЋ с породицом

(70237080)

(24/236951)

(27/236961)

(3/236873)

Последњи поздрав мајци, баби и прамби

ДУШАН МАРЧЕТА

АРЕЖИНИ

Вољеном деди последњи поздрав од унука МИЛОША,
снаје МАРИНЕ и праунука ДАНИЛА

од станара из улаза 28
(138/237232)

РАДОЈКА БРАЈИЋ
1953–2017.
Наша вољена преминула је 11. марта.
У тузи и болу породице: БРАЈИЋ, СУЛАВЕР,
ЉУБЕНКО, ПОПОВИЋ, ЛОНЧАР и остали
(47/237007)

(120/237207)

СЛОБОДАНКИ
КОВАЧЕВИЋ
1927–2017.

(44/237002)

(11/236921)

ВЕРИ

од ДРАГАНЕ
и НИКОЛЕ

Последњи поздрав
Јовиши од комшије
и пријатеља ВЛАДЕ

од брата ПЕРЕ и снаје
ВИДЕ с породицом

РАДОЈКИ

Нећемо те заборавити.

АНТОНИЈЕ
ЈОВИШИЋ

Последњи поздрав
драгом деди од унуке
ДАНИЛЕ, зета СРЂАНА
и праунука СЕРГЕЈА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав великом другу и пријатељу

Поносни смо што смо те
имали, а тужни што смо
те изгубили.
Ћерке ЖИВАНА
и НАДА, син МЛАЂА,
унук МАРКО, унука
ЈЕЛЕНА и праунука
ДУЊА
(144/237265)

ДУШАНУ МАРЧЕТИ
од БРАНКА АВРАМОВИЋА с породицом
(17/236934)
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Сећање на

14. марта, у 81. години, престало је да куца срце наше вољене

БОДРОЖИЋ

ТАЊА ВИГ
1972–2006.

МИРЈАНЕ СИКИРИЦЕ

МАРИЈА

БРАНКО

1933–1994.

1933–1992.

Оставила си траг који се не брише, доброту и
племенитост која се не заборавља, љубав која је
вечито присутна и тугу која не пролази.
Твоји: мама, тата и брат с породицом СЛАВИЋ
(148/237309)

1937–2017.
Мајко, оче, увек ћете бити с нама.
Ваше ћерке: МИРА, РАДА и НАДА
с породицама

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Прошло је једанаест година откако смо остали
без наше вољене, миле и драге

(151/ф-328)

Ожалошћени: супруг БОГДАН, синови МИЛАН
и СРДАН, снаја ЈАСМИНА, унуци НИКОЛА и ОГЊЕН
(93/237145)

Сећање на

РАДАНОВИЋ

ТАЊЕ ВИГ
рођ. Славић
Вечно ћемо памтити твој осмех, твој глас, твоју
љубав, твоју снагу, твоју веру.
Твоји: МИША, КАЋА, САЛЕ и тетка ИВАНКА

Последњи поздрав драгој

(149/237310)

МИЉА ТРАЈКОВИЋ

МИЉИ
ТРАЈКОВИЋ

Баба, била си борац, наша лавица, наш витез, али
ова битка је била превише тешка чак и за тебе.
Нећемо да пишемо последњи поздрав јер не желимо да се поздрављамо с тобом. Знамо да си ту
са нама и да ћеш увек бити.
Воле те много твоји: НЕНА, АНА, НИКОЛА,
КАЋА, ЈОЦА и МИЛИЦА

Супруг СТОЈАН, синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД,
снаје ОЛГИЦА
и ОЛИВЕРА и унуци
НЕВЕНА, АНА,
НИКОЛА, КАТАРИНА,
ЈОВАН и МИЛИЦА

(123/237215)

(122/237212)

СТОЈАН

ЈЕЛА

1932–2003.

1930–2012.

20. марта навршавају се три године откако ниси
с нама

С љубављу и поносом сећамо се ваше племенитости и борбе за наше боље сутра.
Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН,
ИЛИЈА и МАРКО с породицама
(152/ф-328)

НЕНАД ОБРАДОВИЋ
С љубављу те се сећамо и с поносом спомињемо.

Шестомесечни помен

У суботу, 18. марта 2017, у 11 сати, на гробљу у
Сефкерину, обележићемо шестомесечни помен

Твоји синови: ЖЕЉКО и ПРЕДРАГ, унуци
ТАМАРА, МИХАЈЛО и СОФИЈА и снаја СНЕЖАНА
(135/ф)

ПЕТАР ТАСИЋ

СТОЈАНОВ
МИРОСЛАВУ

1952–2017.
Отишао си без поздрава, тако изненада и оставио нас без речи... у сузама...
Волимо те до вечности.
Твоји најмилији: мајка ЈЕЛЕНА, ћерке
ГОРДАНА, ТАТЈАНА и ЈЕЛЕНА с породицама
(130/237220)

18. марта 2017, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, даваћемо годишњи помен

СТОЈАНОВ МИРОСЛАВ
1941–2016.

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Сестра, зет
и сестричина
с породицом

Увек ћеш бити у нашим срцима и део нас. Нека
те анђели чувају.
Супруга ЦЕЦА, ћерка СЛАВИЦА, зет СЛАВКО
и унук ПЕЂА

(23/236941)

(13/4704)

7. марта престало је да куца срце наше драге

Сећање на великог пријатеља

ПЕРУ ГАГИЋУ
1950–2016.
Време пролази, а ми му не дамо да Те избрише
из наших мисли, живиш у нашим причама и најлепшим успоменама.
Твоја породица
(97/237149)

НАДЕЖДЕ ТРАЈКОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћена породица
(127/237219)

РАНКО
МИЛОВАНОВИЋ
1933–2015.

11. марта 2017. престало је да куца велико срце

ПЕРО ГАГИЋ
ПЕРУ ГАГИЋА

Успомена и сећања на
тебе живе.

Перо, лепе успомене и
сјећања на твоју доброту остају да живе са
мном.

Друже, много ми недостајеш.

Твоји најмилији

Супруга НАДА

ДРАЖЕН с породицом

(82/ф-326)

(98/237149)

(150/237316)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЉУБИЦЕ ЋАЛИЋ
Заувек неутешни твоји најмилији
(107/237190)

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

ПЕРО ГАГИЋ
Драги наш Перо, чувамо те од заборава.
Твој МОМЧИЛО
с мамом, татом и баком
МИЛИЦОМ
из Републике Српске
(99/237149)

ПЕРО ГАГИЋ
С поштовањем чувамо
успомену на тебе.
МИЛИЦА, СМИЉА и
БИЉАНА с породицом
(50/237015)
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СЕЋАЊЕ

20. марта 2017. навршава се једанаест година откада није с нама наша једина и вољена

МАЦО
Време не брише тугу.
Увек си у нашим срцима.
Твоји: баба ВЕРА,
БАНЕ, ДРАГАН
и МИЛА

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

(45/237005)

рођ. Миловановић
1980–2006.

ДАНИЦА СТАМАТОВ

1930–2012.
Отишла си изненада и заувек. Као да је било јуче, а прошло је пет
тужних година. Слутила си да се више нећемо видети. Нисам тада то
разумео обузет варљивом надом да ћеш још бити с нама. Нема те, а
остало је толико нереченог и сећање на срећне дане које ћу увек,
док год ме буде било чувати од заборава. Почивај у миру мајко.
Твоји: МИЋА, САША и ГРЕТА
(1/236821)

Кажу...
„Плач без суза много боли!” То је она туга која
никад не прође...

Драги брате

21. марта 2017. године
навршиће се четрдесет
дана откако није с нама
наш драги

Заувек с нама дубоко у срцу и души.

Твоји најмилији
(81/ф-326)

МРКИ

МИЛИСАВ МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ
Драгој мајци, супрузи и снаји

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

МАРИЈАНИ ЈОЈКИЋ
Узалуд надања и ишчекивања....
Тамо ко оде више се не враћа...
Године пролазе, а срце и душа плачу за тобом,
као да си отишла јуче.
Воле те твоји ЈОЈКИЋИ
(126/237217)

Прошло је једанаест година откако ниси с нама. Време није учинило
своје. Патња, бол и туга
остају у нама.
Породице:
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,
ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ
(124/237217)

СЕЋАЊЕ

18. марта 2017. у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи парастос нашој драгој

Обавештавамо родбину и пријатеље да 21. марта
2017, у 11.30, дајемо четрдесетодневни помен
нашем драгом Мркију.
Породица МИЛОВАНОВИЋ

Прошло је четрдесет
дана откад ниси с нама.
Твоја сестра ДРАГИЦА,
МИЋА, ЈОЈА и ЖЕЉКО
с породицама

(83/237115)

(9/236917)

17. марта дајемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

17. марта је четрдесетодневни помен мом уји

17. марта је четрдесет
дана како нема нашег
деке

МИРОСЛАВУ СТАНКОВИЋУ
Ми који те волимо знамо колико боли живети
без тебе.
Нека те чувају анђели. Почивај у миру.
Твоји најмилији: супруга ДАНА, ћерке ТАЊА
и НАТАША с породицама
(109/237193)

Прошло је шест месеци од одласка у вечност

МИЛЕТУ
Без тебе је тешко.
Много те воли твој
сестрић НЕНАД
с породицом

17. марта је четрдесетодневни помен мом брату

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

(102/237160)

Време пролази, а сећање и туга остају.

ВИКТОРИЈИ
МИХАЈЛОВ

Кумови ТОМОВИЋИ

Њени најмилији

(125/237212)

(88/

У суботу, 18. марта
2017. године, у 11 сати,
на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

МИЛЕНКА СЛАДОЈЕВИЋА

15. марта 2017. навршило се девет година откада није с нама

Увек ће га се сећати браћа ЉУБИСАВ и БРАНЕ
(84/237117)

Сестра МИЛИЦА
(111/237193)

16. марта је четрдесет
дана

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
СТРАЈНИЋ

16. III 2004 – 16. III 2017.
После тринаест година
заборава нема. После
тебе остала је само лепа
успомена.
Супруга ЈАГОДА
с породицом

Време пролази, само
успомене остају.
Његови најмилији

(78/237098)

(6/236900)

МИРОСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ
МИЛЕТУ
Вољени никад не умиру, живећеш у нашим
срцима.
Твоји: брат ДАНЕ
и сестра СВЕТЛАНА
с породицама
(112/237193)

СЕЋАЊЕ

МИТА
НОВАКОВ
Гиго, ништа није као
пре.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
(103/2371690)

МИЛЕТУ
СТАНКОВИЋУ
Живећеш у мом срцу
док ја живим.

РАЈИЦА
ПЕТРОВИЋ

Твоји најмилији

Недостаје нам много.
Твоје легенде: НЕЦА
и ЂОЛЕ и моловане
лутке МИОНА и ЈАНА

Четрдесетодневни помен

из Омољице

ЈУЛИЈАНИ
МИЛИКИЋ

МИРОСЛАВА
СТАНКОВИЋА
МИЛЕТА

(110/237193)

18. III 1997 – 18. III 2017.

Његови: ДРАГАН,
ЗОРИЦА, СТЕВА
и ЉУБИЦА

С великом љубављу
и поштовањем чуваће
успомену на тебе брат
РАДАН и снајка РАДА
с породицом
(63/237049)

(113/2371939

МИЛЕ ЧАВИЋ

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ

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

СЛОБОДАН
ЦВЕТКОВИЋ

ДРАГУТИН
РАДОЈЕВИЋ
2003–2017.

БОРКА СТАНИЋ

Твоја деца ПАВА
и ЈОВИЦА
с породицама

од комшије СТОЈАНА,
МИЋЕ, РАДЕ, НЕМАЊЕ
и МИЛОША

Супруга МИРКА, син
ДЕЈАН и снаја
ЕЛИЗАБЕТА

19. III 2007 – 19. III 2017.
Ваша БУБА

(56/237034)

(5/236896)

(100/237151)

(104/237180)
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Прошло је пет година

Прошло је двадесет година откада није с нама наш

откад ниси с нама

БИСЕРКА
ЖИВКОВИЋ

ГОЈКО БОГДАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БИСАК

20. III 2012 – 20. III 2017.

… и док путем живота неке нове стазе газимо...

17. V 1989 – 22. III 2016.

Често се окренемо и погледом помилујемо сваки завијутак оног
пута проведеног с њим, окитимо љубављу сваки осмех и у даљини
тамо негде чувамо успомену да је био једини и само наш.

И небо понекад заплаче за онима који су отишли прерано, како не би човек. Без обзира што нека срца не куцају више, ми који смо остали вечно ћемо их волети и чувати као најдражу успомену живота свога!

Твој тата

Недостајеш нам много.
Заувек си у нашим срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем супруга ОЛГИЦА
и сестра НАДА с породицом

Твоје ћерке МИРА,
БИЉА и ЉИЉА

(28/236964)

с породицама
(92/237144)

20. марта 2017. навршава се годину дана откако није с нама наш
вољени

21. марта навршава се
шест година откако није с нама

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ

ДРАГАН
БАЛАН

(22/236946)

1947–2016.
Сећање на њега, туга и захвалност стално су присутни.

АЛЕКСАНДАР
БИСАК

АЛЕКСАНДАР БИСАК

Супруга РАДМИЛА
и кћери САЊА
и ДРАГАНА

Супруга ЉИЉАНА и синови МИЛОШ и ПРЕДРАГ с породицама
(57/237035

(42/236941)

17. V 1989 – 22. III 2016.

Време пролази, а бол и туга у мом срцу никако.

Не постоје речи, постоји само бол.

Прошле су две године откад није с нама

У суботу, 18. марта, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен

Твоја МИКА
(21/236946)

Воле те мама и сестра
(71/237084)

t

ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ
Много нам недостајеш.

АЛЕКСАНДАР
БИСАК

АЛЕКСАНДАР
БИСАК
Баки, вечно ће те
волети твоја бака
МАРИШКА
и деда ЖИВКО

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Таст ГРАДИМИР, ташта
БРАНКА и свастика
ИВАНА

(20/236946)

(19/236946)

СЕЋАЊЕ

Његови најмилији

МАРИЈАНА
ЈЕШИЋ
рођ. Грега
18. III 2011 – 18. III 2017.

(54/237020)

МИЛАНУ СТОЈАНОВУ
1952–2016.
Наше срце немо пати и плаче за тобом и не верује да те нема, да те никад више нећемо видети,
осетити твоју љубав и твоју доброту.
Како живети са тим болом. Не постоји време, не
постоје речи, који могу ублажити нашу тугу.
Твоја супруга РАДА и синови ИВАН и ПРЕДРАГ
с породицом
(89/237134)

19. марта је десет година откако није с нама наш
вољени брат

Полугодишњи помен драгом куму

Миса задушница биће
одржана 19. марта 2017,
у 10 сати, у Католичкој
цркви.
Почивала у миру Божјем!

КАЛИНИЋ
Тугује и моли за њу
син НЕНАД
(121/237210)

МИЛАНУ СТОЈАНОВУ
од кума ЗОРАНА и куме ВЕРЕ

ВОЈИСЛАВ СТОИМЕНОВ

(90/237135)

1959–2007–2017.
СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ДРАГИЊА

2007–2017.
2008–2017.
С љубављу и поносом чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији

Године пролазе, бол и туга велика. Чувамо те од
заборава.
Твоје сестре

Прошло је шест месеци
без тебе

(14/236924)

(8/236906)

СЕЋАЊЕ

18. марта 2017, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо шестомесечни помен нашем вољеном

КАЛИНИЋ

МИЛОСАВ
СТЕФАНОВИЋ

НИКОЛА

ДРАГИЊА

20. VII 2017.
2008–2017.
С љубављу и поштовањем син ДМИТАР с породицом
(31/236973)

Десет година је прошло
откада ниси с нама, али
у нашим срцима остаћеш заувек.
Твоји најмилији
(101/237152)

ДАНИЦА
КУТРИ
НИКОЛА
РАШАЈСКИ
Недостајеш ми.

НИКИЦИ РАШАЈСКОМ
Твој осмех и љубав много недостају.
Твоји најмилији
(119/237206)

21. марта 2017. навршавају се две године откада ниси с нама вољена
наша.

БРАНА с породицом

Ожалошћена породица

(72/237087)

(4/236880)

Петак, 17. март 2017.

У суботу, 18. марта 2017, у 11 сати, на Католичком гробљу дајемо годишњи помен
драгој мајци

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
16. марта 2017. је тачно седам година како
сам остао без оца

31

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

ДРАГАНА
ЗУВИЋ ГАГА

РАДОСЛАВИ ДЕМЕТЕР
1932–2016.
Оставила си доброту која се не заборавља
и тугу која не пролази. Нека те анђели чувају. Почивај у миру.
Твоја ћерка ЗОРИЦА, зет БРАНИСЛАВ,
унуци ГОРАН и ДАРКО, ћерке ЈЕЛИЦА
и ВИКТОРИЈА с породицом, син ЈОВАН
с породицом, унуци, унуке, праунук
и праунуке

БЕРАЦКА МАРЦИ

1. X 1929–16. III 2010–16. III 2017.
Седам година је прошло тата без тебе. Бол
у души остаје, терет на срцу није лакши.
Дођи ми макар у сну и утеши твога сина.
Кажи како даље да корачам у овом мом
животу препуном туге. Поздрави ми моју
мајку, која је убрзо после тебе преминула.
Почивајте у миру моји драги родитељи.
Заувек у болу остаје ваш син МИРКО

17. марта, у 11 сати, даваћемо дванаестогодишњи помен

КОСТА

ДРАГИЦА

1975–2017.

2006–2017.

ВАСИЛИЈУ РАДОГОСТИЋУ ВАСИ

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

17. III 2005 – 17. III 2017.
С љубављу и поносом те чувамо у срцима. Нека
те у тишини мира прати наша неизмерна љубав
јача од заборава.
Твоја породица

(16/236930)

(34/236981

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНЕ ЈАЋИМОВИЋ

МИХАЈЛО
ВУКМИРОВИЋ
Драги Михајло, четрдесет свећа гореће у манастиру Гргетег, у Срему.
Твоји: унука ЈЕЛЕНА
и унук ЈОВАН, ћерка
АЛЕКСАНДРА
и супруга
ЈОВАНКА ТОМИЋ

1981–1999.
Не постоје речи утехе. Увек си у нашим мислима
и много нам недостајеш.
Тешко је живети без тебе.
Твоји: мама, тата и брат с породицом
(86/237122)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

(25/236953)

18. марта 2017. навршава се шест месеци откако није с нама наш

Нисмо и нећемо те заборавити.

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

ДАМЊАНОВИЋ

16. марта 20107. навршава се осаманаест година
од трагичне смрти наше драге

(12/236922)

(74/237093)

(33/236982)

КЕПИЋ

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

Чика АЦА и стрина
НАДА с породицом

МИЛАДИН
ЦИГЛЕР
1959–2016.

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА

ДУШАН

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 трају и живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

(77/237096)

Ветрови њишите тише.
Не падајте ситне кише,
због Драгане које нема
више.
Драгана у мој души дише.
Тугује твоја баба
МИЛЕВА
(87/237122)

СЕЋАЊЕ

Твоја породица

МИРЈАНА СТАН

(26/236959)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
недељу, 19. марта, у 11 сати, посетити њену вечну кућу на Католичком гробљу и потсетити на
дане проведене с њом.
Породица
(52/237017)

(51/237017)

У суботу, 18. марта 2017.
на гробљу у Банатском
Брестовцу, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашој милој

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ
1999–2017.

Прошло је шест година
од смрти наше драге

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Увек си у нашим мислима.

Сећање на тебе увек
траје.

Тетка ТРАЈКА
с породицом

Тетка РУЖИЦА
с породицом

(32/236980)

(67/237067)

ЉУБИЦИ
МИЛУТИНОВ
НЕНАД
КАПЕТАНОВИЋ

РАДИВОЈЕ
МИЛЕНКОВИЋ
ЖУЋА

ЉУБИЦА
ТУЦИЋ
Дуго те нема. Унуци
нам златни.
Почивај у миру.

Успомену на њу чувају
њени најмилији

21. III 1992 – 21. III 2017.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твој брат СЛОБОДАН
с породицом

БАТА

Никада га неће
заборавити мајка, брат,
супруга и ћерка

(58/237040)

(7/236905)

(15/236927)

(10/226920)

СТОЈАНКЕ
ПЕШИЋ

ПОМЕН

Ћерка ДИЈАНА,
мајка МИЛЕВА
и отац ЖИВАН
(2/236826)

2008–2017.

СЕЋАЊЕ
Није са нама

20. марта 2017. навршава се година откако није са нама моја сестра

ГОРДАНА СПРЕМИЋ
1965–2016.
У суботу, 18. марта 2017, у 11 сати, даћемо шестомесечни помен на Новом гробљу у Панчеву.
Породица
(18/2136945)

20. марта 2017. навршава се годину дана откада није с
нама моја мама

Тужно је и празно без
тебе

РАДА
ДРАГОЉУБ ТОМИЋ
Прошла је једна година без нашег великог пријатеља.
Увек у сећању наш Алекса...
МИЛОШ, ДРАГАН и ЗОРАН
(108/237192)

МОМИР ПАПИЋ

ЛУЧКА ПЕТКОВ

2008–2017.
Породица

22. III 2012 – 2017.
Твоја ВЕСНА

(59/237042)

(75/237094)

Њен брат ТОМА
с породицом
(53/237018)

РАДА КРСТИН
рођ. Рацић

Недостајеш...
Ћерка ДАНИЈЕЛА
(46/237006)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
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
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
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

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

Добили ћерку
16. фебруара: Ему – Тања и Саша Гријаковић, Милицу – Дијана и Горан
Герић; 20. фебруара: Наталију – Марина и Павел Глозик; 23. фебруара:
Николину – Драгана Пејић и Славољуб Ликин; 24. фебруара: Вању – Мирослава Пешевска и Зоран Павловић; 26. фебруара: Валентину – Маријана Домањи и Горан Вељовић, Елену – Лидија Фаркаш и Золтан Нађ; 27.
фебруара: Касију – Сања и Мирослав Милошев; 28. фебруара: Сару –
Анђелија Ђукановић и Александар Весковић, Срну – Сена и Алекса Влајковић, Анђелију – Јелена и Драган Цвејић, Хану – Јелизавета и Јарослав
Урбан; 1. марта: Даницу – Сандра и Горан Ивановић; 3. марта: Машу –
Светлана и Бојан Дабић, Бранкицу – Александра Комарица и Владан Новаковић; 5. марта: Викторију – Тијана и Владимир Дечермић.

ВЕНЧАНИ
9. марта: Тијана Бујишић и и Небојша Михајловић, Ана Борка и Чедомир Цукић.

УМРЛИ
2. марта: Ружица Басарић (1935), 3. марта: Миле Будисављевић (1922), Констандина Саватић (1937), Зоран Јованов (1948), Радмило Ненадић (1934); 4.
марта: Стојан Кулић (1941); 5. марта: Мара Новаков (1951), Смиља Дивљачки (1933), Ива Милутинов (1934), Павле Крчадинац (1941), Јагода Андрејић
(1938), Слободан Илијин (1946), Јелена Алексовски (1959), Иштван Кузмић
(1948); 6. марта: Јован Боснић (1957), Босиљка Пантелић (1949), Јован Паунов (1940), Бранка Ковачевић (1935); 7. марта: Јано Ухрин (1949), Загорка
Антић (1941), Предраг Павловић (1958), Зоран Златковић (1971); 8. марта:
Сида Угљић (1930), Душан Марчета (1929), Феломена Косић (1923), Антун
Грегец (1939); 9. марта: Марко Гаћеша (1934), Јованка Јон (1953).
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:

Невидљивом мрежом,
као прави баук,
свој плен у заседи
чека овај паук.

1

3

2
Jeдан знани појам
овде вам се скрива:
у војсци се тако
извештај назива.

Oн се нама јавља
са ТВ и радија,
када вести чита,
глас нам његов прија.

2

5

6

To музичко дело
пијанисти годи,
на концерту увек
радо га изводи.

Пo лекару грчком
из античких дана
Крлежина драма
тако је названа.

Захтев синдиката
за пораст зарада
по правилу прати
обустава рада.

старим пријатељем може из корена променити ваш пословни
статус. Понуде на које сте заборавили, поновно ће бити актуелне. Љубавни живот ће вам бити
узбудљив. Много догађања и излазака донеће вам нову љубав.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Обратите пажњу на то коме
шта говорите. Много тога може
бити погрешно протумачено, а
онда ће вам требати пуно времена да исправите криву Дрину. Уз
помоћ пријатеља ситуација ће се
решити повољно по вас. Љубавни живот стагнира.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Одавно нисте били у стању које
је између хаоса, еуфорије и панике. Пожељно је да знате шта
стварно желите и да сву снагу
усмерите на то. Партнер вас иритира својом незаинтересованошћу. Близанци у вези осетиће се
напуштеним, а многи ће то и бити.

Ведри и насмејани започињете
наредну недељу. Све што је стагнирало, коначно се покреће. Новац који дуго чекате напокон стиже. Седите и добро размислите у
шта бисте могли да га уложите,
јер понекад су ваши џепови шупљи. Почињу љубавне игре...

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Помало сте посустали, опала
вам је концентрација и изгледа
да се полако предајете. Већ средином седмице вратиће вам се
радни елан и кренућете свом
снагом. Ако вам искрсне пословни пут, идите, јер постоји могућност да некога упознате.

Нови послови су на видику. Потрудите се да одаберете најбоље, то
јест оно у чему ћете се најлакше
снаћи и што ће вам донети сигурну
зараду. Новац вам стиже до краја
идуће седмице. Викенд искористите да одете некуд с партнером и поново распалите љубавни жар.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ко битни, зато добро пазите да се
све обави на време. Осећате неки
чудан умор, што може довести до
грешака. Да не бисте угрозили
свој статус, узмите одмор. Љубавни живот вам је некако на клацкалици. Не журите са одлукама.

Правите планове и сви су изгледи да се они могу реализовати у скоријој будућности. Ситне
законске заврзламе биће успешно решене и пре него што очекујете. Покажите партнеру колико вам је стало до њега. Почните
да планирате заједнички живот.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3

(19. 2 – 20. 3)

Дали сте себи превише слободе

4

4

Непланирани пут и сусрет са

Бик

Рокови су вам у овом тренутку ја-

СТИХОВНИ КВАДРАТ
1

(23. 9 – 22. 10)

Предстоји вам напорна и стресна недеља. Останите позитивни
и оптимистични, за неколико дана ће се све смирити. Не запуштајте своје обавезе. Одредите
приоритете и делајте. Подршка
партнера је несебична, не одбијајте пружену руку.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Пожељно је да успорите при доношењу битних одлука, јер ако се
оне односе на породицу, може се
догодити да поступите исхитрено и
начините грешку. Концентришите
се на рад и сву снагу усмерите на
нове пројекте или тражење новог
посла. Врућа љубавна седмица.

Добили сина
8. фебруара: Душана – Нада Маргетић и Драгољуб Крпан; 20. фебруара:
Вукашина – Гордана Живков и Никола Милосављев, Луку – Милица и Небојша Милиновић; 23. фебруара: Милоша – Маја Гајић и Славиша Дидановић; 24. фебруара: Павла – Ивана Ћосић и Зоран Ковачки, Данила – Тијана и Радован Спасојевић; 26. фебруара: Василија – Емануела Милош и
Боривој Гавур; 27. фебруара: Стефана – Милица и Никола Јовић; 28. фебруара: Јована – Тамара и Саша Симеоновић; 1. марта: Луку – Светлана
Ангеловска и Никола Матек, Милоша – Марина и Данило Боговић, Стефана – Мартина и Ђорђе Цветковић; 2. марта: Рељу – Јелена Јакшић и Драгиша Давидовић, Марка – Ивана и Милан Ђорђевић, Петра – Милица и
Предраг Соколовић; 3. марта: Петра – Невена и Драган Марић, Данијела –
Данијела и Габриел Рајку; 5. марта: Немању – Анита и Ненад Стругар.

Ован

да одлучујете шта је најбоље за
људе око вас, а то вам се може
вратити као бумеранг. Проблеми
с неким од чланова породице ће
вас успорити, али ће се то показати као добро, јер сте на путу да
донесете лоше одлуке.

5
6

Лепа породична догађања су
пред вама. Многе Рибе ће размишљати о потомству. Право је
време за то. Мање несугласице
са члановима породице. Новчани прилив је мањи, али редован,
тако да нема озбиљног разлога
за секирацију.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Симбол
калаја

Држава на Грчка телеБлиском комукациоистоку
на фирма

Наш
редитељ
(Љубиша)

Предња
страна
новца

Суседна
слова
азбуке

Победити,
савладати
(фиг.)

Немачки
писац
(Томас)

Уговори,
договори

Мужјак
пчеле
Сценарист
Гордан

Ознака за
тону
Мушки
певачки глас

Критички
суд
о нечему

Дечја
играчка

8

9

4
5

Карташка
игра
Предлог уз
датив

Лесе, Ени, ме, трут, т, осмислити, Вук Костић, Имер, акростих, оцена,

Угажена
стаза у
снегу

7

ВОДОРАВНО: 1. јавна просторија у којој се читају књиге, 2. историјско
место из Првог српског устанка, 3. оставиоци, завештачи, 4. планина у
Португалији – име француске књижевнице Жеј, 5. блага падина (мн.) –
Радивоје од миља.
УСПРАВНО: 1. јасно написан, читљив, 2. италијански произвођач аутобуса, теретних и специјалних возила, 3. грчко острво у Егејском мору,
4. предсобље, предворје (стр.), 5. стара мера за течност, 6. јавни бележник, 7. име ТВ водитељке Пантелић, 8. птица певачица, 9. Александар
од миља.

Муслим.
мушко име
Отилија
одмила

Глумица
Жирардо
Симбол
фосфора

6

3

Име певачице Ленокс
Градска саобраћајница

Данско
острво

ГЛУМАЦ
СА СЛИКЕ

Ћуприја

5

2

Дати нечему
ЖивотињВербална
Симбол
смисао
санкција хришћанства ски пород
Осовина

Врста
загонетке,
првословка

4

тори, Акор, Аник, косе, Раћа. Скандинавка: споразуми, нативизам,

Фатална
жена

3

мост, Ани, тарот, прт, праћка, Ури.

ГАГУЛА У
СЕРИЈИ
„ГОРКИ
ПЛОДОВИ”

2

Кантон у
Швајцарској

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: крсташ, рапорт, спикер, токата,

15. и 7.
слово азбуке

1
1

Једно
филозофско
учење
Град на
Неретви

Подражавати

„Аретеј”, штрајк. Мини-укрштеница: читаоница, Иванковац, теста-

ГЛУМИ У
СЕРИЈИ
„УБИЦЕ
МОГ ОЦА”
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Петак, 17. март 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖИВОТ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО

МИР И СПОКОЈ ЗА ЛЕПОТУ ТРЕЋЕГ ДОБА
Када човек уђе у позне године,
најбитније је да му живот буде
макар подношљив, јер то је
најмање што би требало да
остане иза нечијег радног века.
Нажалост, у данашње време
много је другачијих случајева,
па чак и оних трагичних. А
најчешћи разлог је то што ти
несрећни људи нису имали ни
основну негу.
На срећу, постоје места која
старима обезбеђују мир и спокој, а једно од њих је и Геронтолошки центар Панчево.
Геронтолошки центар Панчево
отворен је 9. децембра 1991, а
већ сутрадан приспели су први
корисници. Отада се у објекту
на Војвођанском булевару број
1 старијим људима пружа услуга
социјалне и здравствене заштите, или такозвано институционално збрињавање.
Веома је важно што тамо,
поред свега осталог, функционишу стручне службе у поменутим областима, које се веома
посвећено баве побољшањем
физичких и функционалних
могућности корисника, али и
даноноћним праћењем њиховог здравственог стања.
Нови дом
Иванка Раду Халабрин, актуелни координатор стручних
служби, запослена је у установи од самог настанка. Она каже да институционално збрињавање подразумева задовољавање свих потреба становника Центра, који им суштински представља нови дом и замену за породицу.
– Разлози за смештање у нашу установу тичу се социјалне и
здравствене ситуације заинтересованог, односно моћи и немоћи да се неко сам о себи брине. Процедура пријема састоји
се у томе да се заинтересовани
најпре обраћају Центру за социјални рад, који нам прослеђује
неопходну документацију. Након тога правимо процену и у
најбржем року доносимо адекватну одлуку. Када дође до позитивног исхода, наши корисници добијају све оптималне
услове за живот: од исхране до
друштвених садржаја – наводи
Иванка Раду Халабрин.
Центар располаже са двеста
места, а тренутно има сто деведесет два корисника. Већина њих је у стању да нормално
обавља физиолошке потребе,
али постоји и одељење у којем
се налази дванаест дементних
особа.

Уобичајене рекреативне вежбе

Карађорђевој улици број 20,
други је у Улици Јосифа Маринковића 24, а трећи у Максима Горког 145, где се налази
и пункт за дистрибуцију оброка
народне кухиње.
Оснивач клубова је Град, а
одговорност за сам центар
сносе и Република и Покрајина, док се преостали део трошкова покрива из такозваних
сопствених прихода.
Посвећене стручне службе
Геронтолошки центар има делове у којима се налази управа, као и кухињу, ресторан, вешерај и просторе за бројне
службе, од техничке до разних
стручних, пре свега здравствене, која је најбројнија из разумљивих разлога – болести карактеристичних за старе људе.
У организацији свакодневног живота корисника – од
њиховог психолошког стања
до премештаја из једне у другу
собу – у две смене старају се
социјалне раднице Станојка
Антић Мартиновић и Нада Ракиџић, као и радно-окупациони
терапеути Јулијана Савичић и
Хани Шопов, које су увек у дослуху с медицинском службом.
– Дан практично креће после доручка првом јутарњом
кафицом и сумирањем утисака. Потом сви покретни корисници долазе на рекреативне
вежбе толико потребне за одржавање виталности организма. Почев од веома битног
органа – језика, јер се прво добро испричамо. У нашем домену је и да новим корисницима објаснимо шта их овде
чека и да све то није никакав
баук. Многи дођу депресивни,
али их то осећање убрзо напу-

који се бира на трогодишњи
мандат. Прате се и њихова интересовања кроз редовне анкете, а на располагању им је и
фризерски салон у којем се
бесплатно шишају и бријају.
Здравље, ипак, изнад свега
Ипак, за људе тих година најважнија је здравствена служба. Лекарка Драгана Зарић
једна је од оних које воде бригу о лечењу корисника.
– Радила сам у Дому здрављу и ово је сасвим другачије
искуство. Проблема у комуникацији с пацијентима готово
да нема, већ једино, може се
рећи, с њиховом рођацима,
који захваљујући томе што
плаћају понекад имају претерана очекивања. Радити са
старом популацијом веома је
специфично, пре свега зато
што то захтева посебан приступ – каже лекарка.
Она дели канцеларију с
главном сестром Јеленом Симеуновић, која овде ради већ
двадесетак година. Увиђа да се
с годинама мења структура
корисника, јер је много више
непокретних и старијих.
– С временом се човек на све
навикне, стекне неопходну рутину, али то не значи да огугламо, па и даље има везивања.

физијатар, дерматолог, кардиолог...
Више шала него свађа
Све претходно изречено запослени раде за добробит корисника, који су, чини се, прилично задовољни услугом. Рецимо, Радмила Тијанић (73),
пореклом из Црне Траве, у
Центру је од пре годину дана;
када је дошла, ходала је на
штакама, али је захваљујући
квалитетној нези проходала и
сада се осећа добро. Штавише,
има осећај као да је овде рођена, па у том смислу додаје:
– Више се шалимо него што
се свађамо, али најбитнији је
тај осећај сигурности, јер све

Здравствена ординација: Јелена и Драгана

У оквиру ове установе функционишу и клубови за одрасла и
стара лица са својим службама.
Њихова намена је да пензионерима обезбеде ванинституционалну заштиту, кроз пружање
услуге помоћи у кући, исхране
за пензионере и народну кухињу. Ту је и организовање активности за креативно провођење
слободног времена, па чак и
услуге попут прања и пеглања.
Централни клуб се налази у

Страну припремио

Јордан
Филиповић

сти, па је реткост да се неко
овде не снађе – истиче Хани
Шопов.
Корисницима су понуђене
разнолике активности, као и
интеграција с људима из спољног света, пре свега из поменутих клубова. Ту су редовне
игранке и приредбе, попут недавних – ревије фризура поводом Осмог марта, наступа дечјег хора „Вокал кидс” или одласка у дворану „Аполо” на
представу „Папагај” по причи
Данила Киша.
Житељи установе учествују
у раду комисија за исхрану,
међуљудске односе, екологију,
и у оквиру њих реагују уколико им нешто није по вољи. Постоји и председник станара,

Бартиш (83) каже да дом стараца ником не може да буде
леп, али да људи у тим годинама немају куд...
Џентлмени увек на услузи
А мушкарци настоје да своје
џентлменство покажу у свакој
прилици, попут Немање Бајића
и Стеве Стојаковића, који су
увек спремни да помогну или
скокну до града у набавку, а
Драгољуб Чукић (69) води библиотеку, па се труди да што више корисника приближи књизи.
Можда је најактивнији Драгутин Јеротијевић (73), који је
у Центру тек пола године, а
већ је много ствари започео.
Поред тога што је председник
савета станара и члан Управног одбора из редова запослених, већ је покренуо шаховску
секцију, а ускоро ће и драмску, док је као архитекта укључен и у израду пројекта за реконструкцију зграде.
– Радови треба да почну за
неколико месеци, након чега
ће овај центар бити на самом
врху у земљи. Собе су најургентније за санацију, јер од
1991. године ништа озбиљније
није рађено. Овде сам нашао
мир и спокој и учинићу све да
корисницима, а самим тим и
мени, овај кутак буде што лепше место за живот – закључује
овај витални корисник Геронтолошког центра Панчево за,
ипак, леп крај ове приче.

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.

Мрвица

Увек на услузи корисницима

Женске приче у мензи

Гордана Тодоровић (67) овде је годину дана, пошто је након смрти мужа остала сама у
кући у Омољици. И њој је сада
све лакше, премда још увек
има проблема око купања, али
јој тада у помоћ прискачу пожртвоване сестре.
С друге стране, Цветана
Цветановић (75) спада у староседеоце с девет година боравка у Центру, откада је, како
каже, побегла из Приштине. У
почетку јој је било тешко, али
одавно се привикла. Воли да
се шминка, због чега је критикују неке другарице, с којима
неретко запева старе народне
песме, као што је „Мој голубе”, а добро јој иду и вицеви,
нарочито они о баби и деди.
Као и свугде, и овде има другачијих погледа, па Милева

Човек је човек и нечији родитељ, што свакако појачава одговорност. Нажалост, овде је
њихова последња станица, па
се на све начине трудимо да
им ту чињеницу максимално
олакшамо – истиче главна сестра.
На првом спрату углавном
се налазе они болеснији, међу
којима је и затворено одељење
за дементне особе. Због свега
тога постоји потреба да овамо
на консултације долазе специјалисти – неуролог, ортопед,

добијамо на време – од добре
хране и колача па до дружења
на игранкама.
Десанка Мијушковић (65) у
дому је још краће – четири и по
месеца. Болесна је, али уз помоћ свих запослених и осталих
корисника сада јој је неупоредиво боље и услугу оцењује дуплом десетком. Труди се да буде што активнија, па је недавно
победила на ревији фризура, а
заједно с другарицама учествовала је на такмичењу за руску
салату и освојила прво место.

Мала мешанка, која има крви пинча,
пронађена је пре неколико дана у Старчеву. Мрвица је стара мање од годину дана и тешка свега четири килограма; у доброј је кондицији, а лепо се понаша у затвореном простору попут стана, па се може претпоставити да је некоме побегла.
Привремено је смештена код особе која ју је склонила с прометне улице како
јој се нешто не би догодило, али се хитно
тражи власник или неко ко би је удомио. Додатне информације могу се добити на контакт-телефон 064/938-41-77.

Бела
Женкица стара око годину дана тражи
власника или нови дом. Нема чип нити
било какву ознаку, па није могуће доћи
до њених личних података. Највероватније има власнике којима је шмугнула,
и то, претпоставља се, због тога што није била стерилисана.
Уколико неко препозна ову куцу снежнобеле боје, може се јавити служби
„Зоохигијене” или отићи по њу у Власинску 1, уколико претходно позове 352-148. За њу су обезбеђени бесплатна вакцинација против беснила, као и чиповање и стерилизација.

Договори о дневним активностима: Хани и Иванка

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КАРАТЕ ТУРНИР У СЛОВЕНИЈИ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БОБИ СРЕБРО, НИКОЛИ БРОНЗА

ЈЕДАНАЕСТИ ТРИЈУМФ ТАМИША
Следи гостовање
у Крушевцу
Победио и Крис-крос

Сениорска репрезентација Србије у каратеу наступила је
прошлог викенда на турниру
„Словенија опен” у Лашком.
Најбољи каратиста из наше
земље Слободан Битевић започео је сезону освајањем
сребрне медаље у категорији
преко 84 кг. Он је до финала
савладао такмичаре из Црне
Горе, Норвешке и Француске,
да би у мечу за злато с минималним резултатом изгубио
од борца из БиХ.
Никола Јовановић је освојио бронзано одличје у категорији до 75 кг. Он је у првом
колу победио такмичара из
Чешке, а потом је претрпео
пораз од ривала из Турске,

који га је повукао у реперсаж.
У борби за треће место Никола је победио борца из Француске. Битевић и Јовановић
су наступили и у екипном делу такмичења, а репрезентација Србије је освојила бронзану медаљу.
Предраг Стојадинов, шеф
стручног штаба КК-а Динамо, задовољан је формом
својих такмичара на почетку
сезоне, којима већ наредног
викенда предстоји важна
провера на турниру светске
Премијер лиге у Ротердаму.
Конкуренција ће бити изузетно јака, јер се пријавило и по
150 такмичара у појединим
категоријама.

Утакмицама двадесетог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије. У
Хали спортова на Стрелишту
гостовао је ОКК Београд, па је
пред екипом Тамиша био још
један тежак задатак. Популарни „клонфери” из нашег главног града представили су се
као одлична екипа, али не довољно добра да би могла на
направи неко изненађење на
Стрелишту: Тамиш – ОКК Београд 78:70, по четвртинама:
21:22, 20:21, 17:16 и 20:11.
Од самог почетка утакмице
водила се „рововска битка” на
паркету. Гостујући тим је одлично предводио, а домаће навијаче прилично нервирао
Младен Симеуновић, који је, од
пет покушаја, погодио чак четири „тројке”. Далекометном
„паљбом” су му парирали Александар Илкић, Игор Кесар и Душан Милошевић, па је Тамиш
прву четвртину окончао са само
једним поеном „минуса”.
Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић први пут су повели

средином друге четвртине, када је Немања Ђорђевић убацио
„тројку” (31:30), али су „клонфери” на одмор отишли са два
поена „вишка” (41:43).
Друго полувреме није донело много другачију слику на
терену. Ниједан тим није успео да направи осетнију предност у поенима, па су се смењивали у вођству. Играло се
на једну лопту, на један кош...
Ипак, трећа четвртина је припала домаћим кошаркашима.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

СТИГЛА ОДЛИЧЈА ИЗ ПАЗОВЕ
У недељу, 12. марта, у Старој
Пазови је одржано Првенство
Војводине у каратеу за сениоре. У веома јакој конкуренцији запажене резултате остварили су и панчевачки борци.
Динамо се представио у
подмлађеном саставу, јер су
Битевић и Јовановић учествовали на турниру у Словенији. Ипак, ни овог пута нису
изостали трофеји. Александар Анђелковић је освојио
бронзу у категорији до 84 кг,
а Душко Баранац је морао да
се задовољи пласманом на

четврто место. Заједно с Битевићем и Јовановићем, обојица су се квалификовала за
Првенство Србије.

Члан КК-а Младост Милош Макитан освојио је сребрну медаљу и тако се пласирао на државни шампионат,
који ће бити одржан 15.
априла.

После Првенства Војводине почео је Куп Старе Пазове,
који је окупио преко 400 такмичара из 33 клуба из Србије
и БиХ, а такмичари Младости су постигли запажене резултате.
Милош Макитан је освојио
прво место, сребрна одличја
су зарадили Ђорђе Стоиљковић и Дејана Ивановић, а
бронзама су се окитили: Драгана Мацура, Нађа Штрбац,
Катарина Петровић и Бранислав Срећков (две).

НАЈСТАРИЈИ ОЛИМПИЈСКИ СПОРТ
ОПЕТ У ПАНЧЕВУ

Последњи период утакмице
донео је бољу игру домаћег тима, који је умео да казни све
грешке противника, али се победник није знао све до последњег минута. Четврту четвртину сјајно је отворио Душан Вулетић, али централна
фигура сусрета био је фантастични Игор Кесар, који је
преузео одговорност када је то
било најпотребније, па је сигурним поенима уносио мир у
редове своје екипе, што се на
крају испоставило као пресудно за тријумф. Последњу „минијатуру” на овом мечу Кесар
је имао тридесетак секунди
пре краја, када је при резултату 72:67 направио сјајан соло
продор и закуцавањем ставио
тачку на овај драматичан дуел.
Тамиш је играо у саставу:
Ђорђевић (девет поена), Величковић (четири), Илкић
(осам), Трајковић, Кањевац,
Кесар (18), Витковић (шест),
Симић (осам), Мирковић, Савић, Милошевић (15) и Вулетић (10).
– Тешки мечеви су за нама.
Од седам утакмица, чак шест

смо играли са првих шест екипа на табели. Од тога, две на
нашем терену биле су против
сјајних екипа као што су Борац из Чачка или Динамик.
После тако жестоке серије
нормално је да има осцилација. Уз све то, нисмо били комплетни, јер смо имали много
проблема с повредама и болешћу играча. Видели сте колико нам значи Кесар. Али он је
тек сада почео да игра оно што
ми од њега очекујемо. Једноставно, вукао је тим ка победи.
Евидентно је да су старији
играчи у кризи, фале нам њихове боље партије. Али идемо
даље. Полако враћамо самопоуздање и у сваки следећи
дуел улазимо са жељом да се
надигравамо – рекао је на конференцији за новинаре после
утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Настављено је такмичење и
у Првој српској лиги. Прошлог
викенда су на програму биле
утакмице 20. кола, а Крис-крос је на свом терену савладао Раднички из Ковина са
79:71, по четвртинама: 23:16,
18:20,13:17 и 25:18.
– Била је то јако важна утакмица за обе екипе, па је овај
дуел био и магнет за гледаоце,
који су у великом броју дошли
у Халу спортова. Од самог
старта држали смо конце игре
у својим рукама и имали вођство које се кретало од пет до
четрнаест поена. Тек крајем
треће четвртине гостујући тим
успео је да казни благу опуштеност моје екипе. Брзо смо,
пре свега игром у одбрани, успели да се вратимо, направимо осам поена разлике и на
крају забележимо рутинску
победу – рекао је тренер Крис-кроса Петар Марковић.
Панчевци сада имају скор
од девет победа и једанаест
пораза, па заузимају седмо место на табели.

ЕВРОПСКИ ЏУДО-КУП

АНДРЕА ТРЕЋА У ЗАГРЕБУ
У спортској хали „Сутинска
врела” у Загребу прошлог викенда је одржан Европски џудо-куп за кадете и кадеткиње,
на којем су учествовала 844
такмичара из 32 земље.
Међу репрезентативцима Србије била је и џудисткиња Динама Андреа Стојадинов, која је
освојила бронзану медаљу у категорији до 48 кг. Она је у првом
колу изгубила од ривалке из
Пољске, а потом је у четири реперсажна меча победила џудисткиње из Француске, Холандије и Италије (две).

ПОЧЕЛА ШКОЛА РВАЊА

На 35. међународном турниру „8. март” у Зрењанину
наступило је 347 такмичара из
42 клуба из пет земаља. Млади борци Динама били су
успешни и овог пута.
Матеја Стојановски и Алекса Ђуровић освојили су највредније тро феје. Марија
Стојановски, Андријана Кртенић, Ђорђе Јакимовски и Огњен Ђуришић окитили су се
сребрним одличјима, а бронзе су зарадили Немања Јурица, Матеја Зубовић и Урош
Ћућа.

ТАКМИЧЕЊЕ У БАДМИНТОНУ

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

У холу школе „Стевица Јовановић” у петак, 10. марта,
чланови Рвачког клуба Партизан из Београда презентовали су своје вештине многобројним заинтересованим
ученицима.
Панчевачким малишанима
представили су се освајачи
медаља с највећих светских
такмичења, а потом је договорено да РК Партизан оформи

своју рвачку секцију у нашем
граду. Сви клинци и клинцезе
од шест до четрнаест година
сваке суботе и недеље у 14 сати могу доћи у салу ОШ „Стевица Јовановић” и прикључити се успешном тиму.
Детаљније информације
могу се добити и од тренера
Велизара Вуковића (069/27158-55) и Предрага Тодосијевића (013/373-574).

У суботу, 11. марта, у Београду су одржани Б и Ц турнири у
бадминтону, на којима су наши суграђани имали много
успеха.
БК Панчево се представио
са дванаест играча. На Б-турниру у конкуренцији дублова
сребрне медаље су освојили
Милица Ускоковић и Тијана
Манић и Милица Ускоковић
и Иван Ковачевић, а Стефан
Мијатовић и Иван Ковачевић заслужили су бронзу. На
Ц-турниру Борис Ку руц је
освојио најсјајније одличје,
дубл који су чинили Снежана
Пепић и Петар Васић заслужио је сребро, а пар Борис
Куруц и Марта Буквић окитио се бронзом, баш као и дублови које су сачињавали Олгица Петковић и Милица Милић и Борис Куруц и Никола
Међедовић.

Карановић, освојивши сребрну медаљу у категорији женског сингла након веома неиз ве сног фи нал ног ме ча.
Упркос поразу она је задржала во де ћу по зи ци ју на Б
ранг-листи Бадминтон савеза Србије. Софија је у пару са
Аном Га ври лов за ра ди ла
бронзано одличје и тако је
овај женски дубл задржао водећу позицију на ранг-листи
дублова.
Милорад Мисимовић и Огњен Крашна освојили су бронзану медаљу у категорији мушких дублова.
– Посебно смо поносни што
смо на овом турниру имали
шест нових играча. Ово је добра
увертира за седми јуниорски
Куп Панчева, који организујемо следећег викенда – рекао је
председник БК-а Панчево Иван
Ковачевић.

Традиционално надметање
у бадминтону у нашем граду
биће на програму у недељу,
19. марта.
За па жен на ступ у СЦ-у
„Сло дес” има ли су и чла нови Бадминтон клуба Динамо.
Б-турнир је обележила Софија

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДАНИЛО ДВОСТРУКИ
ШАМПИОН
Првенство Србије на кајакашким ергометрима одржано
је прошлог викенда у Новом
Саду, а на њему је учествовало
200 такмичара из 16 клубова.
Наш суграђанин, репрезентативац Србије и члан ККК-а Навигатор Данило Живковић постао

је првак државе у јуниорској конкуренцији у дисциплини К1 на
200 и 1.000 метара.
Данило је ове године одрадио припреме с репрезентацијом Србије у Котору, а већ у
априлу и мају предстоје му изборне контролне регате у Београду и Сегедину, као и припрема за јуниорско Првенство
Европе, које ће бити одржано
на Ади Циганлији у јуну.

МЕДАЉЕ
КАЧАРЕВЦИМА
Чланови Џудо клуба Јединство из Качарева учествовали
су прошлог викенда на међународном турниру у Зрењанину. У веома јакој конкуренцији мали борци су освојили
осам медаља.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” У БОРБИ ЗА ТИТУЛУ

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ
субота, 20 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крушевац: НАПРЕДАК –ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

опстанак много пре последње
утакмице, а да су се одбојкашице Динама, без обзира на исход
меча, пласирале у европско
такмичење – у Балкански куп.
Почетак утакмице протекао
је у егал игри, јер су се ривали
смењивали у вођству и нису
дозвољавали противнику да се
резултатски „одлепи”. Ипак,
средином сета сјајна Јелена
Лазић преузела је конце игре у
своје руке, па је под њеном
„командом” Динамо дошао до
резултатске предности.
„Лавице” су наставиле да
играју у јаком ритму и у другом

Битка за титулу почела је у среду, 15. марта, а игра се на
две добијене утакмице. С обзиром на то да је Визура тог дана имала утакмицу ЦЕВ купа, Динамо ће први меч против
свог ривала одиграти у недељу, 19. марта, а реванш у Панчеву заказан је за среду, 22. март.
Утакмица ће бити одржана у Хали спортова на Стрелишту,
од 17 сати.

АНА И КРИСТИНА
НАЈБРЖЕ
Новосадски крос, који је ове
године био хуманитарног карактера и носио је назив „Трчим за дечји осмех”, одржан је
прошлог викенда у Сремској
Каменици.
Ана Драгојевић, ученица
ОШ „Ђура Јакшић”, тријумфовала је у трци на 800 метара у
конкуренцији девојчица из петих разреда. Још једна наша
суграђанка, Кристина Кртенић, чланица АК-а Партизан,
освојила је прво место у конкуренцији годину дана старијих атлетичарки.

Преко 800 пријављених такмичара сакупило је више од
300.000 динара од уплате
стартнине, а тај новац је намењен деци без родитељског старања.

сету. Предвођене Миленом
Рајлић, девојке из Суботице
успеле су да им парирају, да
меч учине неизвесним и занимљивим за гледање, али не и
да учине нешто више у сусрету
с расположеним Панчевкама.
Динамо је овај део утакмице
добио са 26:24, па је много
мирније могао да ишчекује
наставак утакмице.
Како то у одбојци обично
бива по неком неписаном правилу – да у тиму који води са
2:0 обавезно дође до опуштања, било је и овог пута. Спартак је смањио на 1:2, а касније
ће се испоставити тим освојеним сетом и „украо” Динаму
пето место на табели.
Четврти, последњи сет у Суботици у потпуности је припао
девојкама које предводи Александар Владисављев. Нина Коцић је решетала поље противника из свих позиција, а Јелена Лазић је наставила да приказује једну од најбољих партија у дресу Динама. Тада већ
уморне „голубице” из Суботице

нису имале ни снаге ни моћи
да се одупру разиграним гошћама.
Динамо је тако, два дана,
био пети на првенственој табели, али за коначну слику о регуларном делу сезоне чекао се
крај утакмице између Тента и
Железничара из Лајковца, који је одигран у Обреновцу.
Панчевкама је у том сусрету
одговарала максимална победа домаћина... Ипак, Железничар је успео да освоји два сета
и тако претекне Динамо на табели. То значи да су „лавице”
на крају шампионата заузеле
шесто место, па ће у плеј-офу
за ривала имати трећепласирану екипу – Визуру из Београда, званичног првака Србије.
Тим из нашег главног града
сада предводи тренер Јовица
Цветковић, а у стручном штабу
Визуре су такође наши суграђани – кондициони тренер Бранислав Јованов и статистичар Иван
Крговић. Дакле, дуел између
Динама и Визуре имаће примесе и „локалног” дербија.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

УСПЕШАН СТАРТ ПРОЛЕЋНЕ ТРКЕ
Железничар
савладао Слогу
Динамо донео бодове
из Накова
Стартовао је пролећни део
шампионата у нижим фудбалским лигама. Очи љубитеља
„бубамаре” у нашем граду и
околини овог пролећа ће највише бити упрте у Железничар и Динамо 1945, али ће се с
много пажње пратити утакмице и резултати у Првој и Другој јужнобанатској лиги.
У Српској лиги група „Војводина” на програму је било
шеснаесто коло. Популарна
панчевачка „дизелка” је на
свом терену угостила неугодну екипу из Темерина. Иако се
играло по хладном, правом
зимском времену, на трибини
СЦ-а „Младост” окупило се
око 300 гледалаца, који су
присуствовали тврдој и борбеној утакмици. Улог је био велики. Бодови су били потребни и једној и другој екипи, али
више жеље за тријумфом имали су домаћи фудбалери: Железничар–Слога 2:0 (1:0).
Била је то и дебитантска
утакмица Ненада Стојчића као
првог тренера „дизелке”, а популарни Жућа је на почетку
утакмице поверење поклонио
екипи у саставу: Дејан Јевтић,
Немања Текијашки, Милош Јанићијевић, Дејан Савков, Марко Јовановић, Лука Симоновић, Бојан Трипковић, Данило
Ковачевић, Милан Недучић,

Овог викенда
ПЛЕЈ-ОФ
жене
Београд: ДИНАМО–ВИЗУРА
Панчево: ВИЗУРА–ДИНАМО
среда, 22. март, 17 сати

Следи надметање у
плеј-офу
Спуштена је завеса на регуларни део шампионата у Суперлиги за одбојкашице. Прошлог викенда су на програму
биле утакмице 18. кола, после
којих се сазнало која екипа ће
с које позиције стартовати у
плеј-офу и кренути у борбу за
титулу. Одбојкашице Динама
су у последњој рунди гостовале у Суботици и још једном су
потврдиле да су заиста најпријатније изненађење ове сезоне у српској одбојци: Спартак–Динамо 1:3, по сетовима:
22:25, 24:26, 25:22 И 18:25.
За меч у дворани „Дудова шума” на северу Бачке тренер
Александар Владисављев на
располагању је имао тим који су
сачињавале: Николина Ашћерић, Јелена Лазић, Нина Коцић, Милена Спремо, Драгана
Марковић, Јелена Медаревић,
Сања Ђурђевић, Јана Ћук, Катарина Симић, Тијана Стојковић,
Милица Јовановић и Ања Владисављев.
У последњем колу Суперлиге
у овој сезони популарне домаће
„голубице” бориле су се за „коту седам”, а панчевачке „лавице” јуриле су пето место на табели. Оно што је једино било
познато пре меча, јесте чињеница да су оба тима обезбедила

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

Из Суботице са сва
три бода

У СРЕ ДУ, 22. МАР ТА, С ВИ ЗУ РОМ

Највреднији трофеј је зарадила Јелена Пејновић, сребром
су се окитили Растко Анђеловић и Кристина Бјелчевић, а
бронзе су заслужили: Максим
Стојановски, Ана Величковски,
Михајло Анђеловић, Јана Пејновић и Андреа Ђаковић.
Екипу су предводили тренери Саша Анђеловић и Иван
Остојић.
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Немања Целин и Петар Вигњевић. У другом полувремену
прилику су добили и Слободан
Спасковски, Новак Шалипуровић и Саша Руњајић.
Чим је судија Јелена Бањеглав из Бачке Тополе дала
знак за почетак утакмице,
фудбалери Железничара кренули су офанзивно ка голу
противника. Играло се углавном на половини терена која

припада Слози, али су напади
домаћег тима завршавали на
ивици шеснаестерца. Иако је
време одмицало, момци у
плавим дресовима нису дозволили да их ухвати нервоза.
Полако су стезали обруч око
гола ривала, а велика радост
на терену и трибинама уследила је у 36. минуту, када је
Милош Јанићијевић, после
одличног слободног ударца,
довео Железничар у вођство.
После одмора слика на терену се мало изменила, јер је Слога у првих неколико минута

другог полувремена диктирала темпо утакмице. Ипак, Данило Ковачевић и његови саиграчи нису дозвољавали Темеринцима да се размахну, а
убрзо су опет преузели иницијативу и полако али сигурно
водили „дизелку” ка важним
бодовима. Тачку на „и” ставио
је Милан Недучић у 81. минуту, када је после сјајног Јанићијевићевог центаршута био

највиши у скоку и главом послао лопту иза леђа немоћног
голмана Слоге. Гол за великих
2:0, за важна три бода, погодак за мирније пролеће...
– Честитам мојим момцима
на залагању. Није било лако
играти на тешком терену, против неугодног ривала, под императивом победе... Како првенство буде одмицало, сигурно ће и наша игра постајати
све боља, јер ћемо све недостатке исправљати у ходу. Следи нам гостовање у Беочину,
али Железничар се не плаши

никога. Идемо да победимо и
Цемент – рекао је после утакмице шеф стручног штаба
„дизелке” Ненад Стојчић.
После овог кола Панчевци
заузимају десето место, са 18
бодова, па су се приближили
екипама из средине табеле.
Фудбалери Динама 1945,
лидера Војвођанске лиге група
„Исток”, већ у првом колу пролећног дела шампионата имали су једно од најтежих гостовања. Панчевци су путовали у
Наково, на мегдан са четвртопласираним Полетом, где су
успели да освоје веома важне
бодове. Динамо 1945 победио
је с 1:0, па је готово већ сада,
после првог пролећног кола,
обезбедио пласман у Српску
лигу. Иако Козара из Банатског Великог Села заостаје „само” четири бода, панчевачки
„брзи воз” сигурно неће пропустити прилику да се од јесени
такмичи у трећем рангу.
Тренер Бранко Ђокић је у
Накову поверење поклонио
следећем саставу: Томић, Каранфиловски (Текијашки),
Дашић, Војновић, Савић, Стојановски (Арбутина), Вуковић
(Јанковић), Николић, Скокна,
Тошић и Теофанов.
Гол одлуке постигао је Савић у 78. минуту, али у самом
финишу утакмице „брзи воз”
је играо с десеторицом играча,
пошто је Тошић у 83. минуту
добио црвени картон.
Динамо 1945 сада има 41
бод, а прилику да поправи
салдо имаће већ наредног викенда, када у Панчево долази
Вршац јунајтед.

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН
недеља, 16 сати
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
недеља, 18 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ Ј.
субота, 14.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ВОЈВОДИНА (Ц)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

1:3

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

1:3

Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПОЖАРЕВАЦ

36:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ

21:23

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА

27:25

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД

78:70

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

79:71

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО 95:69
Б. Н. Село: БНС–ОПОВО
53:89
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ
103:72

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА

2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Наково: ПОЛЕТ – ДИНАМО 1945

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)
Алибунар: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (В)
Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА

2:2
1:7
1:3
0:1
2:1

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц5)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

БЕЗ МУКЕ С ПОЖАРЕВЉАНИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Забрањено је
Није дозвољено причати мобилним када се прелази улица. Баш
као и пушити на јавном месту. Код нас је обичај да забране постоје да би се кршиле. Рецимо, знак са фотке јасно забрањује
да... Хм, о чему се ту ради?
Али поменуте забране су нејасне и бенигне, дајте да видимо шта
је круцијално: забрањено је не изаћи на председничке изборе!

Очекивани тријумф
Динама
Панчевке изгубиле од
Младости
После два тешка гостовања и два узастопна првенствена пораза, у Новом
Саду и Београду, рукометаши Динама
вратили су се на победнички колосек.
Прошлог викенда је на програму било 20. коло Суперлиге, у оквиру којег
су „жуто-црни” на свом терену савладали Пожаревац с 36:31 (19:11).
Питање победника у овом дуелу није се ни постављало. Бранко Радановић и његови саиграчи су од првог
минута играли максимално ангажовано, а онда је и разлика у квалитету
двеју екипа постала евидентна. Гости
су у седмом минуту изједначили на
4:4 и то је било све од њих у овој утакмици.

Најважније је то што је тренер Иван
Петковић шансу да играју пружио
момцима који су током шампионата
имали мању минутажу на терену, а око
500 гледалаца могло се уверити да Динамо има светлу будућност – дечаци су
били на висини задатка.
– Честитам момцима на ангажованој игри, озбиљном приступу утакмици и, наравно, победи. Одиграли смо
добар меч, нисмо дозволили себи

никакво опуштање, није било нервозе. Дао сам шансу младим играчима,
јер кроз овакве утакмице они стичу
неопходно искуство. Волим да дајем
шансу младим момцима, имаће је и
убудуће, само је битно да наставе
вредно да раде и тренирају. За мене је
најважније да видим да имају озбиљан приступ утакмици. Знао сам да
смо квалитетнији од Пожаревца, уосталом то и табела говори. Ми смо
тренутно на трећем месту, овај тим
тренутно пише нову историју. Али све
смо то ми зарадили, својим играма и
понашањем. Нећемо се опуштати, јер
има још много да се игра. Следи плеј-оф, то ће за нас бити празник спорта, али ћемо у сваку утакмицу ући с
намером да тријумфујемо. Тако је било и у Новом Саду и Београду... Не треба да будемо скромни, после 35 година
Динамо је у врху српског рукомета, то
је велика ствар. Добро гурамо и у Купу, имамо лепу залиху пред реванш у
Шапцу и прилику да се пласирамо на

завршни турнир. Уз све то, нека остане забележен податак да ова екипа
има чак десет дебитаната, то јест десет
момака који први пут играју у Суперлиги. Направили смо добру селекцију,
довели добра појачања. Идемо даље,
има још простора за напредак – рекао
је шеф стручног штаба Динама Иван
Петковић.
Панчевци су играли у саставу: Жујовић (седам голова), М. Радовановић

(два), Буњевчевић (два), Радановић,
Стојановић (три), Ивошевић (пет),
Комланов (два), Радуловић (десет одбрана), Дистол, Терзић, Баруџић (пет
голова), Панић (један), Славуљица
(два), Бандука (један), Шапоњић (пет
голова) и Н. Радовановић (десет одбрана).
Идућег викенда рукометаши Динама путују у Пожегу на мегдан с домаћом Слогом.
После дуге зимске паузе и рукометашице Панчева наставиле су своју
првенствену трку за бодове. Прошлог
викенда је у Супер Б лиги одиграно
десето коло, а девојке које предводи
тренер Марко Крстић изгубиле су у
Хали спортова на Стрелишту од Младости из Нове Пазове са 21:23 (10:8).
Била је то добра, изједначена утакмица, у којој су обе екипе имале прилику за тријумф. Светлана Ничевски
и њене другарице биле су боље у првом полувремену, али су у наставку
сусрета дозволиле гошћама да преокрену резултат и на крају однесу бодове у Нову Пазову.
– Не могу да замерим девојкама на
борбености, али свакако остаје горак
укус када се изгуби код куће. После
релативно доброг првог полувремена
лоше смо ушли у други део утакмице.
Нисмо поштовали неке договоре, што
је екипа као Младост умела да казни.
Тим из Нове Пазове је стабилан суперлигаш, искусан, зна рукомет. Играли
смо на свом терену и резултат је свакако морао да буде повољнији. Нисам
задовољан тренутном ситуацијом, али
шта је – ту је. Имамо простора за напредак – истакао је тренер ЖРК-а
Панчево Марко Крстић.
У екипи из нашега града посебно се
истакла Сања Павловић, која је бриљирала на голу и успела да одбрани
чак три седмерца гошћама, али то није било довољно за повољнији исход.
Најефикаснија је била Милица Којчић, која је постигла седам голова,
док су се Маја Радојчин, Светлана
Ничевски и Марија Милићевић по
четири пута уписале у листу стрелаца. Поред њих, још је само Ивана Новаков била прецизна, и то два пута.
Због иступања зрењанинског Пролетера из лиге Панчевке наредног
викенда неће имати првенствена искушења.
A. Живковић

Кружити и не заокружити и...
Субјективни став потписника текста је да најбољи писци умеју да
круже око теме, да вешто сужавају круг и да на крају – ствар не
заокруже. То остављају читаоцима.
Немамо амбицију да се поредимо с најбољим писцима, јер то
нисмо. Ипак, врло смо амбициозни када се ради о поруци коју одашиљемо са овог места: мора се изаћи на председничке изборе!

Ићи надоле
Ужурбаност уме да нас спута. Хоћеш ове ципеле, а не оне, узмеш
их на осећај, без много премишљања, па схватиш да ти обувене
не стоје лоше, да у њима фино газиш, али се истовремено питаш
да ли би ти оне друге лежале боље. Жуља те...
Познато је да је, када си доле, најгора одлука ићи још ниже,
надоле. Овај знак чак показује да је то обавезан смер. Можда је
ово фото-монтажа? Без журбе, не верујте медијима, већ себи.
Заокружите!

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Магдалена Хрћан,
средњошколка:

Марија Пантелић,
средњошколка:

Лука Баста,
средњошколац:

– За викенд ћу
највероватније ићи
у музичку школу и
учићу за контролне задатке које ћу имати
наредне недеље.
Провешћу нешто
времена с друштвом, а
мало ћу се и одмарати.

– Викенд ћу провести
с другарима. Можда
ћемо изаћи у суботу,
а остатак викенда ћу
спремати градиво
за следећу недељу.
А пре свега ћу
се одмарати.

– За викенд ћу се
углавном одмарати
и читати књигу.
Тренутно читам
трилогију „Господар
прстенова” Џ. Р. Р.
Толкина. Вероватно
ћу изаћи у суботу.
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