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О АКТИВНОСТИ ЈЕДНЕ ОД НАЈВАЖНИЈИХ СЛУЖБИ У ГРАДУ

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ИМА ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА
Њени припадници
задужени за цео град
и околна села
Приоритети у раду и даље
пси луталице, дивљи
превоз и бука
из угоститељских објеката
Заштита грађана од буке из угоститељских објеката, борба против нелегалне пијачне продаје и дивљег превоза, пружање помоћи јавним комуналним предузећима, као и санкционисање несавесних возача који се паркирају на зеленим површинама, у
пешачким зонама и у близини школа
и дечјих вртића, само су неки од
послова за које је задужена Комунална полиција.
Припадници те службе труде се да
контролишу комплетну територију
нашег града и сва околна села иако
их од званичног почетка рада (29.
априла 2011. године) има изузетно
мало.
До краја 2017. године било их је
десет, а од почетка ове године још
мање – само осам, тако да је питање
колико могу да буду ефикасни у таквој
ситуацији. Ако се узму у обзир величина територије на којој делују, као и
немар, бахатост и чести случајеви
кршења комуналних норми који су
очигледни у понашању великог броја
наших суграђана, нема сумње да би
Панчеву било потребно много више
комуналних полицајаца.
Нови начелник те важне градске
службе Богдан Савић изјавио је за
„Панчевац” да се ради на томе да тај
проблем буде решен и да се запосли
још комуналних полицајаца.

– Надам се да ћемо у овој години
расписати неки интерни конкурс, ангажовати неке од запослених у Градској управи и послати их на обуку за
комуналне полицајце. По закону, на
сваких пет хиљада грађана иде један
полицајац, тако да Панчево има право да запосли још осморо људи – истакао је Савић.
На питање новинара шта ће у овој
години бити приоритет службе којом
руководи, рекао је да неће бити великих промена. Према његовим речима, у фокусу пажње и даље ће бити
асистенција Саобраћајној инспекцији у сузбијању нелегалног превоза на
територији града, као и контрола
поштовања Одлуке о држању домаћих животиња, Одлуке о кућном реду
у зградама и Одлуке о радном времену угоститељских објеката.
Савић је додао да ће на листи приоритета бити и контрола ванпијачне

продаје, као и патролирање којим се
превентивно делује на потенцијалне
починиоце комуналних прекршаја.
Начелник панчевачке Комуналне
полиције нагласио је да је та служба
сваког дана затрпана многобројним
пози ви ма гра ђа на и при ја ва ма о
разним комуналним проблемима. Због
тога се, према његовим речима, одавно указала потреба за 24-часовним
присуством комуналних полицајаца
на терену, највише због контролисања спровођења Одлуке о радном времену угоститељских објеката, као и
због реаговања на честе притужбе грађана због прејаке музике из кафића и
кафана и жалбе због кршења Одлуке
о кућном реду у стамбеним зградама.
Први човек панчевачке Комуналне
полиције као важно је навео и то да
је последњих неколико година интензивирана сарадња с ЈКП-ом „Хигијена” у спровођењу програма за кон-

тролу броја паса луталица и мачака
на панчевачким улицама. Додао је да
је повољно и то што Комунална полиција добро сарађује с припадницима
МУП-а и с комуналним, саобраћајним и грађевинским инспекторима
који раде у оквиру градског Секретаријата за инспекцијске послове.
Савић је скренуо пажњу на то да
још увек није решен проблем продаје
половне робе која се одвија сваке
недеље на Баваништанском путу у
близини Хиподрома (стари бувљак).
Та продаја, према његовим речима,
представља сметњу онима који живе
у том делу града и све више угрожава
нормално одвијање саобраћаја.
– Комунална полиција и Комунална
инспекција труде се да присуством на
лицу места обезбеде минимум услова
за нормално одвијање саобраћаја, али
то је изузетно тешко јер је на малом и
неадекватно уређеном простору присутно пуно људи и возила. Да би се
овај проблем трајно решио, потребно
је да надлежне градске службе изнађу
ново и погодно место за такву врсту
продаје, негде где она не би представљала сметњу и стварала проблеме грађанима – нагласио је Савић.
Подсећамо, грађанин коме комунални полицајац испише налог због неког
прекршаја, мора да плати казну која
износи 10.000 динара. Уколико се то
учини у року од осам дана од пријема
прекршајног налога, казна је дупло
мања. За разлику од комуналних полицајаца из Београда, који су више пута
до сада били предмет медијске пажње
због разних ексцеса (пребијање путника у аутобусима ГСП-а, малтретирање
продавца на пијаци који је након тога
умро итд.), за њихове колеге у Панчеву
се до сада не везује ниједан инцидент.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић Величковић

И напросто се туга деси
Мало је оних којима није стала кнедла у грлу када су чули да је преминуо глумац Небојша Глоговац. У последњих неколико година
напустило нас је више великана који су задужили српску кинематографију. Многи од њих су дочекали лепе године у којима су одиграли неке сјајне улоге по којима ћемо их памтити. Али осећај неправде је када оде неко још увек млад, пун глумачког елана и потенцијала,
ко је могао да да тако много онога што би свакоме од нас живот учинило драгоценијим. Не памтим да сам била тако тужна од када је
први пут „изгубио живот” у филму „Убиство с предумишљајем”, па
затим у „Небеској удици”. Тада сам мислила: боже, како овакви људи
уопште и у реалности могу да нестану? А онда се двадесетак година
касније десило управо то. Осећај туге, неправде, неверице.
У целој тој тужној причи можемо да будемо поносни што је Небојша Глоговац одрастао у овом граду, посебно након бројних лепих
речи људи који су знали какав је заиста човек био. Панчевци су га
звали Лобања, знали су га и као протиног сина, био је неко ко је од
малих ногу показивао велики таленат за глуму. Иако је деловао стидљиво и сталожено, из њега су на филмским сетовима и у позоришту избијале велика креативна енергија и страст. Веровали смо му.
Свака улога је била стварна и свака његова реченица искрена.
Пре неколико дана појавило се и комплетно писмо које је написао његов колега с класе Сергеј Трифуновић. Описао је њихов први
сусрет, своје утиске о Панчевцу који је после неуспешних студија
психологије дошао на академију, њихово дружење, какав је глумац
био, какав човек и пријатељ.
„Пошто нисмо смели да се бавимо глумом нигде ван академије
прве две године, отишли смо класно колективно у Панчево, да одгледамо представу аматерског позоришта ’Мушица’ по Руцантеовом
тексту, у коме је он играо главну улогу. Био је то неки званични
опроштај са аматеризмом. Аматеризмом?!? Оно што смо тамо видели то вече, оставило је импресију у нама као, верујем, у сваком гледаоцу ’Радована Трећег’ или ’Краља Ибија’. Представе се и не сећам,
али то што смо видели од несвршеног студента психологије, било је
нешто о чему сам ноћима размишљао. Наш класни колега Борис
Пинговић се усред његових бескрајних бравура у једном тренутку
ухватио обема рукама за главу и прошапутао: ’Боже, шта ја тражим
на глуми?’”
Било је много тужно прочитати да је један њихов случајан сусрет
прошлог лета био последњи пут да су се видели. Онда је кренула
жал за пропуштеним приликама за неке разговоре који су могли да
се десе након награда, а нису. Мислимо да увек има времена, а очигледно нема и треба да посегнемо за оним што нам је важно у датом
тренутку.
Један од последњих Небојшиних филмова, у којем је он маестрално одиграо улогу професора Вјека, за коју је и награђен на фестивалу „Raindance” у Лондону, јесте „Устав Републике Хрватске” редитеља Рајка Грлића. Ово остварење је пре неколико дан освојило још
једну награду за најбољи филм, на фестивалу „Balkan New Film” у
Стокхолму. Том приликом посебно је похваљена глума Небојше Глоговца и Дејана Аћимовића. Баш те велике улоге и невероватно добра
глума коју ћемо још дуго гледати на малим екранима јесу оно што
ће га учинити вечним.
У том смислу важно је поменути одлуку Града Панчева да се име
Културног центра промени у: Центар за културу „Небојша Глоговац”. Један од бројних разлога је и то што је своја прва глумачка
искуства Небојша Глоговац стекао управо у „Атељеу младих” у Панчеву. У наредном периоду очекује се и званична одлука Скупштине
града, када ће се знати да ли је предлог усвојен.
У том чекању деси се да прођеш поред некога и чујеш како се
договара преко телефона: „И где ћемо се срести? У Културном центру? Ма, није то КЦ, идемо код Лобање да попијемо кафу”.
И то ти буде лепо, а опет ти поново стане кнедла у грлу, ако ме разумете…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Како даље кроз мочвару?
Улица Косте Абрашевића, сваког дана
Снимио Милан Шупица

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Шта нам спрема
НАТО?
Србија никада није била изложенија
притисцима најјачих земаља и међународних војнополитичких организација да одступи од своје политике војне неутралности него што је данас.

„Седење на две столице” нашег
државног врха и балансирање Србије
између Истока и Запада никад није
било теже него ових дана.
Да је то тако, видело се током
недавне посете Србији америчког
адмирала Џејмса Фогоа, главнокомандујућег Здружене команде НАТО
снага у Напуљу. Овај високо рангирани официр и први човек једне од
најважнијих команди америчке војске и Западне војне алијансе изјавио
је, између осталог, да нема ништа
против тога да Србија остане војно
неутрална и да и даље одржава добре
односе „и са Истоком и са Западом,”
али је најавио нешто што је зазвучало застрашујуће.
Рекао је да је Војска Србије „добар,
стабилан и професионалан партнер
НАТО”, па би њена обученост могла
да буде искоришћена за обуку војске
у Авганистану.
Другим речима, после учешћа Војске Србије у готово безопасним међународним мисијама у саставу војних
контингената других држава, НАТО
и САД ће можда тражити од наших
војника да иду у рат који су они започели, а коме као да нема краја. Подсећамо, борбе у Авганистану трају већ
петнаест година јер Запад и НАТО не
могу да нађу војно решење за победу
над фанатичним, опасним и ултрарадикалним талибанима.
Истини за вољу, притисци долазе и
с друге стране, са Истока. Тако је средином априла прошле године у нашим
медијима објављено да ће Министарство одбране Русије, као и војнополитички врх те земље тражити од Војске
Србије да на ослобођена подручја у

Сирији пошаље своје стручњаке за
уклањање мина које су поставили припадници терористичког ИСИЛ-а. Како
се то завршило и да ли су наши војници послати у ту земљу, у којој такође
већ годинама траје опасан рат, не зна
се ни дан-данас.
С једне стране, припадници Војске
Србије немају ништа против одлазака у међународне војне мисије, јер им
је то прилика да добро зараде током
шест месеци, колико су одвојени од
својих породица. Осим тога, када је
реч о мисији у Авганистану, у њој су
већ боравиле мање војне јединице из
Црне Горе, Хрватске и Босне и Херцеговине и нису имале рањених нити
жртава.
Међутим, шта ће бити ако се Србија због слања својих војника на далека ратишта нађе на мети исламских
терориста? Хоће ли нас од тога спасти наша чувена логика „неће ваљда
нас”, ако се узме у обзир да су исламски терористи, од када су почели да
изводе акције широм Европе, у више
наврата изјављивали да ће нападати
првенствено државе које учествују
или су на било који други начин ангажоване у ратовима који се воде у
Сирији и Авганистану? Има ли права било ко, без обзира на то да ли је
са Запада или са Истока, да тражи од
Србије да се директно војно ангажује
и ратује за туђе интересе када се зна
да је наша земља војно неутрална, а
да се међународне мисије у којима
учествује одвијају само под заставама Европске уније и Уједињених
нација? На та и многа друга питања
још увек нема одговора.
М. Г.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЧИСТА САВЕСТ НЕ БОЈИ СЕ КУЦАЊА НОЋУ.

Кинеска пословица
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ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ „АБРАШЕВИЋА"

ПРУЖИМО РУКУ МАЛОЈ ЛОЛИ
Наша суграђанка
болује од церебралне
парализе, не може да
говори нити да хода

Пошаљите СМС на
5757

наша Зоја, има сестру којој је
потребна помоћ, одмах смо знали коме ће бити посвећен наш
овогодишњи хуманитарни концерт – истакла је Лела Стојнов, уметнички руководилац
КУД-а „Абрашевић”.
Само од продатих улазница
на кон цер ту је саку пље но
171.360 динара, а најављено је
да ће одређену суму уплатити
и музичари „Абрашевића” под
руководством Раце Влаховића,
као и фотограф Зоран Недић,
који ће донирати сав новац од
продатих фотографија с концерта.
– Захва љу јем дру штви ма
„Ђетван”, „Јединство”, „Жисел”
и „Неолит” и њиховим руководиоцима што су без оклевања прихватили да буду део ове
акције и што су заиста били
на висини задатка. Велико браво и за домаћине – децу и први
ансамбл нашег „Абрашевића”.
Захваљујем и Културном центру на уступљеном простору,
Техничкој школи „23. мај”, чији
су млади графичари штампали плакате и захвалнице за
овај догађај, и сваком грађанину Панчева који се одазвао
нашем апелу за помоћ. И ово
није крај! Идемо даље до Лоли-

них само стал них кора ка –
рекла је Лела Стојнов.
Четворогодишње близнакиње Лола и Зоја су превремено
рођене. На свет су дошле у 28.
недељи трудноће, што је код
Лоле, нажалост, резултирало
оштећењем централног нервног система и, самим тим,
успо ре ним пси хо мо тор ним
развојем.
У првој години живота код
Лоле су се јавили епилептични
напади, инфантилни спазми и
Вестов синдром, који се данас
држе под контролом уз помоћ
лекова. Лоли су дијагностиковане церебрална парализа и заосталост у интелектуалном развоју и говору. Девојчица не може
да хода и нема развијену моћ
говора. Да би проходала, неопходне су јој разне вежбе, за које
су потребна велика месечна
финансијска издвајања.
– Терапије су врло скупе, па
смо овим концертом желели да
учинимо све што можемо да и
Лола пружи руку другарима у
нашем колу љубави и пријатељства и да једног дана и сама
направи прве уметничке кораке. То што коло играмо држећи
се за руке, има велико симболичко значење: пружајући руку,

ми дајемо део себе, дајемо пријатељство, љубав, подршку и
сигурност. То су вредности које
негујемо у „Абрашевићу” и које
карактеришу и ову акцију –
нагласила је Лела Стојнов.
Срце за све
Иначе, „Абрашевић” је пројекат
„Срце се нема да се има, срце се
има да се да свима” покренуо још
на почетку прошлогодишње сезоне, када је захваљујући сличном
хуманитарном концерту прикупљен новац за куповину ЕКГ апарата и неколико мерача притиска за панчевачку Хитну помоћ.
У „Абрашевићу” су тада одлучили да сваке године, на почетку
сезоне, организују по један хуманитарни концерт, а да одлуку о
намени средстава доносе сходно
ситуацији.
Сви они који су пропустили
концерт у Културном центру, а
желе да помогну Лоли Меденици, могу то учинити преко фондације „Подржи живот”, тако што
ће послати СМС с било којим
садржајем на број 5757. Са сваком послатом поруком донирате износ од 100 динара. Новац се
може уплатити и на рачун Лолиног оца Драгутина Меденице, а
број је 160-5810200046633-03.
Д. Кожан

ЗА ВИКЕНД У „АПОЛУ”

Изложба
ситних животиња

Трећи фестивал
„Moonwalk”
Трећи фестивал „Moonwalk”
биће одржан у дворани „Аполо” у петак и суботу, 23. и 24.
фебруара, од 20.30.
Фестивал пружа прилику младим људима, претежно неафирмисаним музичарима, да на
великој сцени представе своју
ауторску музику. У оквиру прве
вечери фестивала представиће
се осам различитих састава. Ове
године ће први наступити ученици школе гитаре „Гитарта”
са својим наставником у прат-

јивачи из: БиХ, Македоније,
Румуније, Мађарске, Бугарске,
Хрватске и Србије.
Поред берзе ситних животиња и изложбе готово свих врста
живине, зечева и птица, на овој
манифестацији ће се наћи и
бројни произвођачи хране за
животиње, али и пратеће опреме за њихов одгој.
Берза у Панчеву је једна од
највећих у Србији, јер је сваке
године посети неколико хиљада људи. Не треба сумњати да
ће тако бити и сада.
А. Ж.

њи, а за њима три састава из
Панчева, три из Београда и један
из Младеновца. Неки бендови
су гостовали на фестивалима у
Србији и имају снимљене спотове, а има и оних који су добро
познати локалној публици.
Дру го вече ће отво ри ти
састав „Пројект. трио”, с Вука-

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митев ски из пан че вач ке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте установе др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гине ко ло ги је заду жен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је
неопходно урадити прегле-

СВАКЕ СУБОТЕ

Још један час хуманости

НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА

Дру штво одга ји ва ча расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева у недељу, 25.
фебруара, приредиће своју традиционалну берзу са изложбом
ситних животиња. Најважнији
догађај ће ипак бити „специјалка” перикера и панчевачког
голуба.
Као и сваке године, место
дешавања биће двориште Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”, а организатори и овог
пута очекују велику посету, јер
су свој долазак најавили и одга-

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

Прикупљено 171.360
динара

Хуманитарни концерт за помоћ
нашој четворогодишњој сурађанки Лоли Меденици, оболелој од церебралне парализе,
одржан је у уторак, 20. фебруара, у дупке пуној дворани Културног центра.
Ово вече фолклора реализовано је под слоганом „Срце се
нема да се има, срце се има да
се да свима”, а организовали
су га чланови КУД-а „Абрашевић”. Поред тог друштва, пред
бројном публиком наступили
су и СКПД „Ђетван”, РКУД
„Јединство”, КУД „Жисел” из
Омољице и КУД „Неолит” из
Стар че ва. При ку пље но је
171.360 динара, а сав новац од
продаје карата већ наредног
јутра уплаћен је на Лолин рачун.
Члан породице
Људи великог срца из „Абрашевића” упознали су Лолу прошле године када се најмлађем
фолклорном ансамблу „пачића” придружила Зоја, Лолина
сестра близнакиња.
– Ми у „Абрашевићу” породицу сматрамо најзначајнијом
институцијом друштва, истичемо важност њеног неговања
и сваке године обележавамо
15. мај, Међународни дан породице. Када смо схватили да
један члан наше поро ди це,

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ном Потежицом на челу, који
је претходне две године наступао у проширеном саставу у
оквиру прве вечери фестивала. Намера организатора је
да се ове две вечери повежу
наступима млађих музичара,
првен стве но пан че вач ких
састава, а затим и учесника
фестивала „Moonwalk” претходних година. Након групе
„Про јект. трио” насту пи ће
„Бане Глу ва ков трио”, „Ph
Bend” и „The Divers”.

Фестивал „Moonwalk” је проистекао из концерта „Оливеру
у част”, посвећеног Оливеру
Месарошу, прерано преминулом панчевачком музичару.
Прве вечери улаз је слободан, а друге вечери улазница
стаје сто динара.
М. М. В.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

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

радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи
да др Љубицу Лазић колеге
сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
субо том, заин те ре со ва ни
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И
за ову услугу ангажован је
један од водећих стручњака
у тој области – dr sc. med.
Слободан Томић, кардиолог, доктор медицинских
наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”.

де и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.
С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају за
максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који посе ду ју
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/2190-903, а ово су уједно и
бројеви путем којих се заказу ју пре гле ди. Ново сти
можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
У центру Панчева
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”, који
се од самог отварања
истакао по квалитету
услуга, професионалном и љубазном особљу и пријатном
амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је да
на једном месту одговори на све захтеве из области
целокупне стоматологије, па
се стога све већи број Панчевки и Панчеваца одлучује управо за посету овом центру, којим
руководи др Ђорђе Николић.

Због великог интересовања наших суграђана, у „Никоденту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у
оквиру којих стоматолошке услуге
постају доступне
свима. Искористите ову прилику и закажите
преглед путем
телефона 064/21-75-056. Ова
савремена и модерно опремљена ординација налази се преко
пута старе робне куће, у Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

О АКТИВНОСТИМА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЈОШ 13 ТАЧАКА
Увођење система
енергетског
менаџмента
Програм рада
Скупштине града за
2018. годину
Нето добит ЈКП-а
„Зеленило”
14.660.000 динара
Петнаест тачака дневног реда
имали су пред собом градски
већници на седници одржаној
20. фебруара.
Састанак је започет закључком поводом Меморандума о
разумевању између Програма
Уједињених нација за развој
(УНДП) и јединице локалне
самоуправе Панчево у области
унапређења енергетске ефикасности.
Ангажовање ревизора
Мини стар ство рудар ства и
енергетике се дописом обратило Пан че ву и пред ло жи ло
директну сарадњу и учешће у
активностима које се спроводе
у оквиру пројекта „Уклањање
препрека за промовисање и
подршку систему енергетског
менаџ мен та у општи на ма у
Србији”. Министарство га реализује у сарадњи са УНДП-ом,
финансира се средствима Глобалног фонда за заштиту животне средине (ГЕФ), без финансијских обавеза за наш град.
Увођење система енергетског
менаџмента је, каже се у пратећој документацији, комплек-

сан посао, па се сарадња предлаже у вези са обуком за крајње кориснике у оквиру увођења Информационог система за
енергетски менаџмент (ИСЕМ),
као и учешћем у пилот-пројекту за развој и интеграцију система за аутоматску размену података.
Већници су потом усвојили
Одлуку о давању на коришћење главног колектора 1 и дела
фекалне канализације у насељеном месту Банатско Ново
Село ЈКП-у БНС. Они су изграђени ради наменске употребе
која се односи на пречишћавање, третман и одвођење отпадних вода с површина јавне намене, као и пружања услуга корисницима овог система с циљем
њиховог прикључивања на уличну канализациону мрежу.
Одборници ће на Скупштини града проћи кроз одлуку о
ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града за
2017. Држав на реви зор ска
инсти ту ци ја је 5. фебру а ра
доставила сагласност да овај
посао обави друго лице које
испуњава услове за обављање
послова ревизије финансијских
извештаја. Представници грађана у локалном парламенту
позабавиће се и отписом дуга
на дан 31. децембра 2016. године субјек та при ва ти за ци је
„Галеника” на основу уступљеног јавног прихода, тј. припадајућег дела пореза на зараде.
Градско веће је мишљења да
Скупштина града може да донесе свој Програм рада за 2018.
Предлог је утврдио председник

КОНЦЕПТ
Доћи ћемо до оног што сам рекао – просечна плата у Београду
биће 500 евра, а биће веће и пензије. То могу да гарантујем.
(Александар Вучић, лидер СНС-а и председник државе,
на митингу у Рипњу)

***
Регуларно тело за електронске медије (РЕМ) забранило је
предизборни спот Српске напредне странке због тога што се
у њему виде Драган Ђилас и Александар Шапић. Објављивањем такве огласне поруке без претходног добијања сагласности лица која се у њој појављују прекршен је члан 15 Закона
о оглашавању.
(Из образложења РЕМ-а о забрани спота
Српске напредне странке)
***
Сматрам да спот погађа у суштину, да је шаљив и да није
увредљив.
(Председник СНС-а и председник државе
Александар Вучић)
***

С великим чуђењем сам
примио одлуку о забрани
спота напредњака. Не због
њеног садр жа ја, јер је
донета по налогу оних
који су спот направили,
већ због тога што доношење такве одлуке значи
да РЕМ још увек постоји!
Ја сам све време био убеђен да РЕМ-а више нема,
јер није реаговао на флагрантна кршења закона у
емисијама РТС-а, „Пинка” и „Хепија”. Како објаснити да није било никакве реакције РЕМ-а на
спот пред косовске изборе у коме је нападнут Оливер Ивановић, након чега је убијен? Да ли сте, господо из РЕМ-а, приметили да „Прва”, „Хепи” и „Пинк” преносе уживо све СНСове митинге, да функционери напредњака и аналитичари
који су лојални тој партији из сата у сат гостују на тим телевизијама, а да нико од представника опозиције нема приступ и не може да каже ни две речи? Очекујем од вас у РЕМу да коначно почнете да радите свој посао за који вас грађани Србије јако добро плаћају.
(Драган Ђилас, кандидат за градоначелника
Београда, у писму РЕМ-у)

***
Након што је Драган Ђилас одобрио да се емитује спот СНСа у коме се ја и он видимо, и ја сам дао моју сагласност. Смета ми само то што је у споту он приказан као бољи, а ја као
лошији фрајер од њега. Ја изгледам као Дени де Вито, а он
као Шварценегер. Реално, бољи сам даса од њега.
(Александар Шапић, кандидат за градоначелника
Београда, на „Твитеру”)

Скупштине Тигран Киш и у њему
су набројане области из којих
ће стизати теме за расправе.
Између осталог, то су измене и допуне буџета Града и програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа, анализа пословања фирми чији је
оснивач Град, пољопривредно
земљиште, планови детаљне и
генералне регулације, извештаји Дома здравља, заштитника
грађана, установа...
Сузбијање нелегалног превоза
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања свих 16 (по осам
град ских и сео ских) јав них
предузећа за прошлу годину –
била је следећа тачка дневног
реда. У ЈКП-у „Водовод и канализација” у билансу успеха највеће учешће, од 87 одсто, имају приходи од продаје услуга,
ЈКП „Хигијена” је реализовала
приход од 586.860.000 динара,
нето добит ЈКП-а „Зеленило”

је 14.660.000 динара, ЈКП „Младост” је остварила 73 одсто плана прихода... Скупштина града мораће да достави овај документ Министарству привреде.
Говорило се и о комуналној
полицији Градске управе: поднет је извештај о раду за 2017,
а потом је усвојен годишњи
план за 2018.
Током протекле године приоритетни циљеви у раду комуналне полиције били су: асистенција саобраћајној инспекцији у сузбијању нелегалног
превоза на територији града,
као и контролисање поштовања одредаба Одлуке о држању
домаћих животиња, радног времена субјеката надзора и спровођење одредаба Одлуке о радном времену угоститељских,
трговинских и занатских објека та, пошто ва ња одре да ба
Одлуке о одређивању акустичких зона и заштити од буке, те
спровођења Одлуке о кућном
реду у стамбеним зградама и

ванпијачне продаје у граду. Уз
ово, оба вља на је редов на
патролна активност којом се
превентивно делује на потенцијалне починиоце комуналних прекршаја. У 2017. години
кому нал ни поли цај ци су
дужност обављали по основу
1.535 налога за извршење службеног задатка, при чему су
изашли на терен на основу 516
пријава грађана.
План рада комуналне полиције за 2018. годину представља наставак реализације стратешког плана рада који је Скупштина града Панчева усвојила
2011, када је комунална полиција оформљена. Она послове
из своје надлежности обавља
на територији самог града Панчева и девет насељених места.
Важни објекти из аспекта безбед но сти су: роб на пија ца
„Аеродром”, Зелена пијаца и
пијаце у насељима Стрелиште,
Тесла, Котеж 2 и Содара, затим
Градски парк, Народна башта,

Спортски центар „Младост” и
тамишки кеј. Ово су локације
где се стално, или у појединим
месецима током године, окупља већи број грађана, па је
самим тим повећан и број различитих прекршаја из области
комуналних прописа, због чега
је на овим местима потребна
честа патролна активност.
У 2018. години наставиће се
унапређивање сарадње са Секрета ри ја том за инспек циј ске
послове, као и с градским комуналним предузећима и Полицијском управом Панчево с
циљем што бољег сагледавања
и заједничког решавања комуналних проблема на територији града. У овом тренутку комунална полиција има на располагању осморо запослених, па
ће, уколико се стекну законски
и финансијски услови, бити
извршена попуна састава, чиме
би се омогућило стално присуство патрола на терену.
Више цене АТП-а
Изме не и допу не про гра ма
пословања, те финансијских
планова за 2018. годину, на
овој седници доживело је неколико установа, јавних предузећа, домова културе и месних
заједница.
У ЈКП-у Гло гоњ ће ради
побољшања материјалног положаја запослених бити исплаћена солидарна помоћ. У том
месту ће Дом културе „Младост” ускладити финансијски
план и програм рада с променама у буџету Града, што ће
учинити и Народни музеј Панчево. Месне заједнице у Иванову, Јабуци и Качареву поднеле су своје финансијске планове за 2018. У Иванову се планирају укупни буџетски приходи у износу од преко девет
милиона, у Јабуци 6.750.800, а
у Качареву 7.279.354 динара.
На крају, дата је сагласност
ЈКП-у АТП да се за ликвидност кредитно задужи двадесет милиона динара. Ради се о
обнови краткорочног кредита.
Већници су информисани и да
је ова фирма повећала цене
карата у међумесном саобраћају, и то од 6,9 до 18,75 одсто,
ради усклађивања цена са онима које имају приватни превозници на истим релацијама.
С. Трајковић

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА ТРИБИНА

Дан социјалне правде – а где је ту ОНА?
У организацији Форума жена
Демократске странке, 20.
фебруара у „Kупеу” је одржана
трибина на којој су говориле:
Нина Вукелић, мастер психологије и потпредседница Форума жена ДС из Новог Сада,
Татјана Манојловић, политиколошкиња, специјалисткиња
за ненасилне друштвене промене, новинарка и потпредседница Форума жена ДС из Београда, Гордана Перуновић
Фијат, дипломирана правница, новинарка и активисткиња
из Kикинде, и Гордана Медић
Симић, мастер филозофије и
стручна сарадница у школи
клиринга и лајф коучинга из
Београда. Разговор је модерирала Kатарина Драгићевић.
Повод за окупљање био је
Дан социјалне правде засноване на принципима једнакости, уважавању различитости
и заштити људских права у
свим сегментима. Данас у
Србији око десет одсто становништва живи у тешком сиромаштву, 25 одсто у ризику од
сиромаштва, а око 40 одсто
њих налази се у ризику од сиромаштва и социјалне искључености. Ако човек данашњице
живи у сиромаштву, онда је то

повреда његових основних људских права.
Држава, са свим својим органима, организацијама и институцијама, у обавези је да штити права свих грађанки и грађана – један је од закључака
трибине. Многе друштвене групе налазе се на маргинама друштвеног живота, у немогућности да остваре право на основну здравствену заштиту, на
образовање, становање. Kада
говоримо о женама жртвама
породичног насиља, а кроз призму социјалне правде, резултати спроведених истражива-

ња показују да су жртве најчешће незапослене жене које не
поседују личну имовину, па им
је и када изађу из круга насиља, веома тешко да обезбеде
средства за испуњење основних потреба и остваре пристојан живот.
На трибини се гласно чуло и
да недостаје озбиљна и суштинска интервенција државе, с
обзиром на то да су на снази
контрадикторне мере – с једне
стране постоји потреба за већим
бројем стручних извршилаца
у центрима за социјални рад,
како би се квалитативно про-

цесуирале све пријаве насиља
у породици, а с друге стране
постоји политика забране запошљавања, која спречава увођење неопходно већег броја стручних лица с циљем бесплатне
правне и психолошке помоћи.
Друго, не мање важно, јесте
неефикасан оперативни механизам, који се огледа у недостатку размене информација
између повезаних институција. Kада се жена одважи да пријави насилника и изађе из круга насиља, неопходна јој је ефикасна и умрежена институционална подршка како би започела самостално сигуран и безбедан живот, неретко с малолетном децом. Ту је кључна
улога државе, која, између осталог, мора да покаже бригу и
кроз приоритетно запошљавање рањивих категорија жена,
чиме се стварају услови за економско оснаживање жена изашлих из круга насиља.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ РУСКЕ САЛАТЕ

НОВИ СЕРИЈАЛ ПРЕДАВАЊА

СПЕЦИЈАЛИТЕТ НА МИЛИОН НАЧИНА

Сто фотографија
за 100 минута

За припремање не постоје
правила
Породица на првом месту
Шеста Међународна манифестација
„Дани руске салате” у организацији
Друштва српско-руског пријатељства
„Доситеј Обрадовић” из Панчева одржана је 17. фебруара у Дому Војске
Србије у нашем граду. Ове године било
је око 100 узорака тог кулинарског специјалитета, а такмичили су се удружења, појединци, деца и школе.
Сала је била мала за све посетиоце.
Радило се о стотинама.
Воља, љубав, намирнице
Председник поменутог друштва Предраг Обрадовић рекао је:
– Руска салата је кулинарски специјалитет за чије припремање у свету
не постоје правила. Једино правило
је да не постоје правила. Све је дозвољено. Мајка и ћерка је не праве исто.
То је јело коме свако додаје нешто
своје и то је скоро увек тајна. Зато је
руска салата незаобилазни национални кулинарски специјалитет на свим
слављима. У Србији је зову краљица
трпезе. По много чему је специфична, па и по томе што се ова салата у
читавом свету зове руска.
Струч на коми си ја и посе ти о ци
могли су да се увере у разноврсност
укуса, а декорације су већ постале
толико маштовите да и оне говоре о
посебности ове салате. Коментар –
добра је ова, али ја је правим боље –
и даље је најчешћи, што и јесте разлог зашто је, према речима организатора, донета одлука да се направи
такмичење и покаже разноликост једног, наизглед, једноставног кулинар-

прсту рекла нам је да је поред укуса,
који је веома важан, неопходно да
салата буде и лепа наоко.
Ипак, једна од такмичарки нам је
објаснила шта је најбитније код припремања овог специјалитета:
– Код руске салате је важно да је
поврће свеже, као и сухомеснати производи, а наравно мајонез мора да
буде веома добар. Препоручујем да
буде домаћи, а не куповни, и врло
често је тајна управо у мајонезу.
Куриозитети
Комисија је сагласна да је ове године
најспецифичнија по укусу била салата с вишњама уместо с краставцима,
али због оскудне декорације није освојила награду.

Неколико реченица о куриозитетима. Најмлађи учесник био је седмогодишњи Андреа Тисевски, а најстарији
Јелена Савић, с пуних 87 година. Најбоља салата по оцени организатора
била је она што су је направили мали
кувари из школе из Новог Сада. За
следећу годину организатори су најавили салату за Гинисов рекорд.
У орга ни за ци ји фести ва ла Дру штво срп ско-руског при ја тељ ства
„Доситеј Обрадовић” имало је помоћ
од Министарства одбране и Туристичке организације Панчева. Обрадовић је имао посебну жељу да захвали медијским спонзорима: Радиотелевизији Србије, РТВ Војводини,
„Спутњику”, Телевизији Панчево и
„Панчевцу”. Информација о фестивалу дата је у свим околним земљама, а многе националне мањине које
су учествовале на фестивалу су своје при ло ге посла ле наци о нал ним
медијским кућама у земљи и иностранству.
С. Трајковић

Удружење грађана „Посети Панчево” организује нови серијал предавања под називом „Сто фотографија
за 100 минута”, који ће се одржавати Народном музеју Панчево током
марта.
На првом предавању, 6. марта,
сликар и бивши директор Историјског архива Милан Јакшић говориће о изгледу Панчева у 18. и 19.
веку. На другом предавању, 13. мар-

та, новинар Ненад Живковић представиће живот на Житном тргу, док
ће 20. марта предавање о др Миховилу Томандлу водити историчарка
др Ивана Спасовић. На последњем
ће бити представљена Евангелистичка црква као симбол Панчева, о чему
ће говорити Живана Крејић.
Свако предавање ће почети у 19
сати, а улаз ће бити слободан.
М. М. В.

ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

Како београдски избори
утичу на Панчево?
Покрет слободних грађана Панчево позива Панчевке и Панчевце да
у среду, 28. фебруара, у 19 сати,
посете трибину „Како београдски
избори утичу на Панчево?”. Трибина ће бити одржана у кафе-клубу
„Купе”.
На њој ће говорити Саша Јанковић, председник Покрета слободних грађана, Горан Марковић, редитељ, др Зорана Шобот Матић, чланица председништва ПСГ, Павле
Грбовић, секретар Извршног одбора ПСГ, и др Небојша Тасић, повереник Покрета слободних грађана

за Панчево.
Покрет слободних грађана позива суграђанке и суграђане на разговор о томе колико ће промене које
доносе београдски избори утицати
на Панчево и читаву Србију.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ШТА ЈЕ НЕОПХОДНО ДА БИ СЕ ПОВЕЋАО НАТАЛИТЕТ У СРБИЈИ?

Посао и љубав предуслови
ског специјалитета.
– Овим такмичењем смо постигли
да у први план ставимо породицу.
Јер, не постоји забава у којој могу
равноправни учесници да буду мама,
бака и дете. Ово је промоција домаћинства. Сви изложени узорци су ту
да се поједу. Наравно, сви би да пробају победничке салате, па као организатор досад нисам успео ниједну
да пробам. Али имам и ја своје омиљене: праве их моје ћерке Тамара и
Софија. И не могу да се одлучим чија
је боља – казао је Обрадовић.
У разговору са учесницима такмичења чули смо да су поред основних
састојака за припремање руске салате потребни воља, љубав, намирнице,
али и бар један тајни састојак који
нико није желео да открије. Жена
којој је очито кулинарство у малом

Прво место у категорији средњих школа освојила је угоститељска школа „Светозар Милетић” из Новог Сада, а у категорији основних школа пажњу је заслужила школа „Ђура Јакшић” из Панчева.
На другом месту је школа „Гоце Делчев” из Јабуке, док је треће место припало школи „Васа Живковић”.
У категорији удружења најбоље су
биле „Вредне руке Баната” из Владимировца, за њима су се појавиле Новосељанке, а треће су биле жене из Ковачице. Дом „Срце у Јабуци” био је „најукуснији” када се ради о домовима, друго место освојио је панчевачки Геронтолошки центар, а трећи је био Клуб за
одрасла и стара лица Панчево. Међу
грађанима није било дилема: прво место
припало је Марији Јовић из Београда,
друго Петки Бабић из Панчева, а треће
Драгињи Јовић из нашег града.

М. БАБИН

К. СЕВЕРИНИ

Прошле недеље велику пажњу привукли су награђени слогани које су одабрали Министарство културе и информисања и владин Савет за популациону политику на конкурсу за кампању
подстицања рађања у Србији. Тај конкурс био је расписан 4. децембра 2017.
године, а уместо три предвиђена слогана изабрано је шест. Одмах након
објаве о резултатима уследили су бројни негативни коментари, а на овај конкурс је реаговала и потпредседница
Владе и председница Координационог
тела за родну равноправност Зорана
Михајловић, која је изјавила да су чланови комисије Министарства културе
и информисања који су бирали слогане за акцију подстицања рађања промашили тему. Она је истакла да већина слогана изабраних у тој акцији ставља обавезу женама да рађају, што
може изазвати супротан ефекат.
Занимало нас је шта наши суграђани мисле о мерама које су неопходне да би се повећао наталитет и
шта је конкретно неопходно да би се
грађани Србије одлучили на проширење породице.
МИЛАН БАБИН, пензионер:
– Прво је неопходан стандард, а
друго, сада је такво време да се млади дуго не жене и не удају. Један разлог је то што немају посао, а ако не

В. ЈОВИЋ

С. СИМОНОВИЋ

раде, не могу да обезбеде будућност.
Доста се ствари променило у односу
на моје време. Тада смо могли да се
запослимо где смо хтели, а сада многи млади заврше факултете и не могу
да нађу радно место.
КАТАРИНА СЕВЕРИНИ,
сликарка наиве:
– Најбитније је запослење младих.
Сви су школовани, паметни, освајају
прва места по свету, а посла нема.
Зато многи и одлазе из земље. Раније
је било много лакше наћи посао.
Редовна примања су битна, јер треба
хранити децу, облачити итд.
ВУКИЦА ЈОВИЋ, др педагошких наука:
– То је комплексно питање. Најлакше је овако како смо почели – да апелујемо на жене, а да им ништа не
понудимо заузврат. Женама су потребни сигурност, посао, добар статус и
ништа друго. Онда би се свака жена
на то одлучила. Брак и породица су
већ дуго у кризи. Превише је разведених бракова, што исто утиче на такве
ствари, али је пресудна сигурност жене.
Када се осећа сигурно, када има свој
посао, када није условљена тиме да ће
добити отказ када затрудни, онда ће и
родити дете, била у браку или не.
Патријархална породица већ дуго нема
своју доминантну вредност коју је нека-

Н. ТОМИЋ

Ђ. БРКИЋ

да имала. Жена је раније била негде
сигурнија него данас. У принципу,
жене су данас најугроженија и најнесигурнија категорија у друштву.
СЛАЂАНА СИМОНОВИЋ,
хемијски лаборант:
– Битна је љубав. Мој супруг и ја
смо решили да стварамо породицу
јер се волимо. Наравно да су стабилне финансије битне. Без њих не можете да одгајате дете, јер све доста кошта.
Али ако желите дете, онда ћете се
потрудити и да радите на томе.
НЕНАД ТОМИЋ, дипл. тех нич ки
инжењер:
– Јуче сам гледао неку емисију у
којој се говорило да је тим који прати стање наталитета у Србији утврдио да повећање наталитета није уско
повезано с материјалним стањем и
да се више деце рађа у сиромашнијим срединама. Поред материјалног
стања, мислим да је потребно да се
промени свест грађана. Да људи почну да се понашају и да размишљају
на други начин.
ЂОРЂЕ БРКИЋ, рецепционер:
– Потребно је више новца да би
људи могли боље да живе.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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РАДИОНИЦА ЗА ОСНОВЦЕ И ПРЕДШКОЛЦЕ

КРЕАТИВНА И ЕДУКАТИВНА ДРУЖЕЊА
Двеста деце
из Панчева правило
покладне маске
Учење о традицији
и обичајима

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Азуки пасуљ
за спорије старење
Азуки пасуљ (Vigna angularis var. angularis) цењен је
због својих нутритивних и
лековитих својстава. Азуки
пасуљ је ситан пасуљ тамно цр ве не боје који води
порекло из Кине. Од давнина се користи у Азији како
у кулинарске, тако и у медицинске сврхе, а данас је све
популарнији широм света.
У нашој земљи има све више
људи који гаје ову врсту
пасуља, а један од њих је и
Зоран Атанацковић, органски произвођач из Црепаје.
У слободној продаји може
се наћи у биодућанима, али
и у супер мар ке ти ма. У
последње време има га у
понуди и на нашим зеленим пијацама.

Плод азу ки пасу ља је
ситан, компактан, црвеносмеђе боје, с белим рубом,
слаткасто-љуткастог оштрог
укуса. Сматра са да добро
делује на срце, бубреге, танко црево и панкреас, детоксикује организам, појачава
циркулацију крви. Многа
истраживања доказала су да
се коришћењем азуки пасуља спорије стари, побољшава здравље срца, постиже
пре вен ци ја кар ци но ма и
остварује нижи ниво холестерола, те повећава опште
стање енергије у организму.
Користи се и против леукореје, дијареје, едема, узне-

мирености, а утиче и на губитак тежине. Млађа популација доста користи клијанце азуки пасуља, за које је
потребно време натапања од
12 сати, након чега ће исклијати у периоду од три до пет
дана. Највишу нутритивну
вред ност семе на има ју
седамдесетак сати од почетка клијања, након чега се та
вредност снижава.
Приликом сетве препоручљиво је користити семе
клијавости веће од 70 процената. Најчешће се сеје на
раз ма ку 50 x 5 (400.000
биљака по хектару) и два до
три центиметра у дубину.
Дубље се сеје на лакшим, а
плиће на хладнијим и тежим
земљиштима. За овакву сетву
потребно је око 60 килограма семена по хектару. Пре
сетве обавезна је квалитетна ино ку ла ци ја семе на
„нитрагином”, „азотофиксином” или неким другим инокулатором семена.
Температурни минимум
за правилно клијање и ницање је 10 до 12 степени Целзијуса. Култивирање (или
окопавање) којим се разбија покорица и уништавају
корови изводи се чим биљке развију први стални лист,
а друго и треће на размаку
од 10 до 15 дана.
Обично доспева за 120
дана, а бере се када су махуне зреле, тј. садржај влаге у
зрну је 16 до 20 процената.
На свакој биљци у време
убирања могу се наћи жуте
и потпуно зелене махуне.
Стабљика може бити благо
зелена са зеленим горњим
листовима. Што се тиче времена бербе у односу на остале мање гајене махунарке,
код азуки пасуља време бербе у нашим усло ви ма је
август или септембар, што
зависи од услова спољашње
средине. Да би се смањило
осипање, берба се обавља у
јутарњим часовима.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Банатска војна граница
Удружење „Пагус” представиће пројекат под називом „Културна стаза Банатске војне границе” у среду, 28. фебруара,
од 19 сати, у Свечаној сали
Народног музеја Панчево.
Пројекат је покренут са идејом да обухвати културно и
предеоно наслеђе и успостави едукативну и туристичку
сарадњу између институција,
малих привредника и грађана у сврху развоја руралног
предела и очувања локалног
идентитета.
Након истраживања која су
почела 2013. године реализација пројекта кренула је
2015. године. Овом приликом биће представљен резултат завршене прве фазе, која
обухвата насеља Војловицу,
Старчево, Омољицу, Иваново

Педагошко одељење Народног
музеја Панчево организовало је
од 12. до 14. фебруара радионице за децу под називом „Покладне маске”. Кроз шест радионица прошло је око двеста ђака из
основних школа „Ђура Јакшић”
и „Јован Јовановић Змај” и деце
из вртића „Кекец”.
– Народни музеј је радионицом „Покладне маске” започео
овогодишњу сарадњу с просветним установама. Наша идеја је
да се више укључимо у наставни план и програм односно да
кроз едукацију и креативни рад
с децом проширимо она знања
која они доби ја ју у окви ру
наставе – рекла је мр Александра Голубов, кустос и музејски
педагог.
Како је објаснила, радионица на којој су деца учила о
покла да ма спа да у пред мет
Народна традиција, у оквиру
којег ђаци уче о веровањима
нашег народа.
– О покладама се у нашој
земљи мало зна. Више се зна
шта се дешава у свету и какви

су обичаји. Наша деца мало знају о томе, па нам је циљ био да
поред едукације они направе
нешто и сами, по чему ће и памтити долазак у Музеј – објаснила је мр Александра Голубов.
Покладе су стари, пагански
обичај, који су касније прихватили хришћани. Везује се за
Словене, а њиме се слави долазак пролећа. Саме покладе обе-

лежавају се последњег дана пре
почетка великог поста.
– Тог дана је трпеза изузетно
богата, позивају се пријатељи,
родбина и сиромашни како би
заједно појели мрсну храну. Једу
се јаја, млеко и млечни производи и тог дана се заборављају
све увреде и свађе. Све оно што
је некада било лоше, тада се
заборавља, како би се ушло у

најрадоснији хришћански празник Ускрс – каже кустос.
Идеја да деца праве маске
потиче од обичаја да се људи
тог дана маскирају и да поворке иду насељем. Маске симболишу зло, а певањем и шалом
се оно растерује. То су углавном веселе дружине које домаћини дочекују с радошћу и дарују их месом, колачима и другим мрсним производима. У
већини места се пале ватре, које
су врхунац прославе поклада.
Оне се праве на главном тргу,
певају се песме, а понегде се та
ватра и прескаче. У нашој земљи
се то задржало само у сеоским
срединама, а понајвише се обележава у Војводини.
Радионица „Покладне маске”
није прва радионица Педагошког одељења. До сада су реализоване радионице на којима
су деца учила о обележавању
Ускр са, о тра ди ци о нал ном
украшавању папира и о археоло ги ји – када су пра вље не
реплике неолитских фигурица, а одржана су и предавања
из различитих предмета.
Планирано је да у време одржавања „Ноћи музеја” деца уче
о прављењу папира, о екологији и рециклажи. Од старог материјала ће правити нешто ново
и оригинално, након чега ће
уследити и изложба.

ОКРУГЛИ СТО У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Механизми наплате потраживање
Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа у сарадњи с привредним друштвом „Liceum iuris” организује округли сто на тему „Механизми наплате потраживања”.
Округли сто ће се реализовати
1. марта, од 11 сати, у просторијама ПКС – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
управног округа у Панчеву.
Проблем наплате потраживања превазилази оквире данашњих примењених и прихваће-

них механизама наплате. Највећи број ненаплаћених дуговања потиче од неадекватног
управљања процесима наплате
и зато је од изузетног значаја
упознавање са сваком појединачном фазом управљања тим
процесом. Имајући у виду да
привредни субјекти имају велики проблем с ненаплативим
потраживањима, Привредна
комора Србије – Регионална
привредна комора Јужнобанатског управног округа у сарадњи

с привредним друштвом „Liceum iuris” организује округли сто
са овом темом. Скуп је намењен широком спектру пословних људи, руководиоцима малих
и средњих предузећа, директорима, вишем и средњем менаџменту у сфери управљања
финансијским и правним пословањем привредних субјеката,
лицима распоређеним на пословима продаје робе са одложеним плаћањем и томе слично.
Учесници у панел-дискусији

су Младен Николић, судија Привредног апелационог суда, др
Михајло Живковић, менаџер
одељења за наплату потраживања од правних лица банке
„Sociеtе Gеnеrale” а. д., и Дамир
Шите, јавни извршитељ. Више
информација може се добити и
путем телефона 024/553-130 или
069/55-31-301, или електронске
поште kontakt@lyceum.rs. Пријављивање се може извршити и
путем имејла mirjana.steler@pks.rs,
тел. 343-449.

ВЕСЕЛА НЕДЕЉА У „АПОЛУ”

Обележен традиционалан руски празник
У дворани „Аполо” Дома омладине у недељу, 18. фебруара,
пети пут је одржана манифестација „Масленица”, коју је
организовало Удружење Руса
и потомака „Ромашка”.
Организатори су припремили богат програм, у ком су учествовали и деца и одрасли.
Поред тачака које су извеле
мажореткиње „Панчевач ке
лавице”, појединачно су наступиле и солисткиње удружења
„Ромашка”, које су представиле традиционалне и модерне
руске игре. Најављено је и оснивање ансамбла словенских игара и позвана су сва заинтересована деца да се придруже и науче плесове словенског народа.
Велики део програма био је
посвећен забави односно надметању у разним дисциплина-

ма, као што су скидање капе,
надвлачење конопца, такмичење у брзом једењу палачинки,
као и у бацању палачинки удаљ,
борба петлића, познавање Русије и скакање у џаковима. Сви
победници су добили награде

углавном у виду материјала за
спремање палачинки.
Руси, њихови потомци и сви
љубитељи руске културе имали су прилику да слушају и
руске песме које је извела Наталија Биро (клавијатуре).
– Јако смо задовољни одзивом суграђана, а оно што нас је
пријатно изненадило, јесте долазак Руса из Београда који су
путем друштвених мрежа сазнали за „Масленицу”. Имали смо
госте из удружења руских кадета „Бели” из Београда и удружења Бугара „Шопско оро” из
Панчева, с којима имамо јако
лепу сарадњу – рекла је Ирина
Богдановић, председница удружења „Ромашка”.
Масленица је верски и традициони празник Источних Словена. Представља прославу кра-

ја зиме и слична је покладама
које се практикују и у нашој
земљи. Завршни дан Масленице је у недељу пре почетка великог поста, а током целе недеље
која томе претходи забрањено
је јести месо. Ових седам дана
користе се млеко, сир и други
млечни производи, па је овај
празник и добио име по маслацу. Главно јело за време Масленице су палачинке.
За ову прилику палачинке су
припремили чланови удружења „Ромашка”, као и суграђани.
Посетиоци су уживали у разним
укусима, а након завршетка програма преостале палачинке
подељене су пролазницима.
Манифестацију су подржали Туристичка организација
Панчева и Дом омладине Панчево.

НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ 2017.

Почело гласање
и Банатски Брестовац, као и
њихову околину.
Носилац пројекта је удружење „Пагус”, а главни координатори су мср. инж. Марко Ивошевић и мср. дизајна
Јелена Кошарић.

За најуспешније робне и корпоративне брендове на домаћем тржишту – најбоље извозни ке, тури стич ки сме штај,
манифестације, органске производе, као и стартап предузећа моћи ће да гласају сви грађани Србије.
На сајту www.najboljeizsrbije.com отворено је електронско гласање, које ће имати значајан утицај на избор за признање „Најбоље из Србије 2017”

Привредне коморе Србије. Гласањем на сајту потрошачи имају могућност да искажу став
према вредности брендова које
користе. Најбољи робни и корпоративни брендови, органски
про из во ди, мани фе ста ци је,
извозници, туристички смештај
и стартап предузећа ове године биће изабрани у двадесет
четири категорије.
У свакој категорији може се
гласати за један бренд, а посту-

пак гласања је анониман. Гласачи могу да се определе да
подрже избор најбољих у свим,
или тек у одређеним категоријама, према личном ставу.
С јед не адре се елек трон ске
поште може се гласати само
једном.
„Најбоље из Србије” је традиционална акција Привредне
коморе Србије и од 2004. године до сада ту титулу је понело
312 добитника. Награда је мери-

ло успеха, тржишне препознатљивости и поверења потрошача. У избору за престижну титулу „Најбоље из Србије” до сада
је учествовало више од хиљаду
седамсто брендова.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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Петак, 23. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗОНСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У ЏУДУ

РАСПИСАН ЕКО-КОНКУРС

МАЛИ БОРЦИ „ОСВОЈИЛИ” КАЧАРЕВО

Ради локално,
мисли глобално

Сјајна организација
турнира
Следи покрајински
шампионат
Зонско школско првенство у
џуду, на коме су се надметали
ученици из: Кањиже, Кикинде, Житишта, Зрењанина, Ковачице, Вршца, Старчева и Панчева, одржано је у уторак, 20.
фебруара, у Качареву.
– У веома кратком року који
смо поставили пред домаћина да
организује такмичење, ЏК Јединство из Качарева показало је да,
иако по постојању млад клуб, може
да приреди овако велико такмичење на врхунском нивоу. Због
тога људи из ЏК-а Јединство заслужују све похвале како од ЏСВ-а,
тако и од Савеза за школски спорт
Србије – рекао је Мирослав Јочић,
председник Такмичарске комисије Џудо савеза Војводине.
Такмичење се одвијало на три
борилишта и све је протекло у
најбољем реду, уз дељење правде судија савезног ранга.
– Од ове године је промењен
систем такмичења у џуду. Сада
су узрасне категорије за основне школе на две године – такмиче се ученици првих и других разреда, трећих и четвртих, петих и шестих, седмих и
осмих разреда, а средњошколци се такмиче у једној узрасној
категорији, од првог до четвртог разреда. Такође, ово је први
пут да се организују зонски турнири као квалификациони за
регионалне. Конкретно у Војводини имамо четири зонска
турнира, а то су: Срем, Бачка,

Банат и Град Нови Сад. Првопласиране екипе стичу право
да се 7. марта у Каћу такмиче
на Покрајинском школском турниру, а освајачи медаља с тог
над ме та ња иду на Школ ско
првенство Србије – истакла је
Јелена Крвопић, члан УО Савеза за школски спорт Србије.
Како је истакла Божана Анђеловић, секретар ЏК-а „Јединство”, било је присутно преко
280 такмичара из Баната, а на
самом турниру је учествовало
178 малих бораца. Поједине
категорије су имале мање од
четири такмичара и они су се
ауто мат ски пла си ра ли на
Школско првенство Војводине.
А. Живковић

ПРОГРАМ „ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК”

Изрази мишљење
Конкурс за креативне радове
средњошколаца из целе Србије на тему Европске уније, под
називом „Европски дневник”,
отворен је до 10. марта. Реч је о
пројекту Делегације ЕУ који на
простору наше земље реализује невладина организација Београдска отворена школа у оквиру програма ЕУ „Доживи ЕУ”.
Тема конкурса је Европска унија и млади, односно на који
начин млади доживљавају ЕУ
и шта мисле о великој европској породици. То не подразумева само позитивне аспирације, већ средњошколци имају

прилику да изразе и своје критичко мишљење, с тим да у
радовима нису дозвољени говор
мржње и дискриминација.
Ученици могу да се позабаве
грађанским активизмом, здравим животом и навикама, превенцијом насиља, екологијом
и одрживом економијом, као и
културом. Као специјална тема
дата је „Где прошлост сусреће
будућност”, јер ЕУ 2018. годину обележава као годину европског културног наслеђа. Уколико се определе да креативно
изразе своја схватања и виђење
наслеђа, средњошколци треба

да представе материјално и
нема те ри јал но бла го сво је
локалне заједнице (архитектуру, обичаје, храну итд.). Наши
суграђани могу да се позабаве
везом културе Панчева и култу ре ЕУ. Радо ви могу бити
литерарни, ликовни, новинарски, фото, видео или мултимедијалног карактера. Ђаци
могу да обраде теме индивидуално или у групи уз обавезно мен тор ство настав ни ка
запосленог у средњој школи
коју ученик или ученици похађају. Тим може да буде састављен од најмање три особе,

или више, међутим уколико
рад буде награђен, само три
особе добиће награде.
Ове године победници конкурса посетиће бесплатно
Будимпешту, Праг и Беч.
Наградно путовање биће организовано у мају. Пријаве на конкурс шаљу се на сајт www.evropskidnevnik.rs, сем у случају када
се конкурише ликовним радом
(шаље се искључиво поштом).
Пристигле радове оцењиваће
стручни жири, а резултати такмичења биће објављени почетком априла на горенаведеној
веб-адреси.
З. С.

Удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”, уз подршку Електропривреде Србије, расписало
је конкурс за еко-рад „Енергетска ефикасност очима младих еко-репортера”, на који
до 1. априла могу да се пријаве млади од 11 до 21 године. Аутори треба да истакну
проблеме у животној средини и да мотивишу локалну
заједницу на њихово решавање, а крајњи циљ је да се
решавањем локалних проблема покрену иницијативе за
пре ва зи ла же ње гло бал них
питања животне средине.
Радови могу да буду у виду
писаног есеја, фотографије
или видео-записа, а тематски
треба да буду усмерени на
механизме смањења потрошње енергије односно ефикаснији начин њеног коришћења (употреба штедљивих
уређаја и сијалица, побољшање изолације, промене навика при кувању и прању, односно боравку у дому уопште).
Заинтересовани могу да пријаве самосталан или у групни

рад, а национални жири изабраће најбоље и наградиће
првопласиране према старосним кате го ри ја ма (11–14
година, 15–18 година и 19–
21 године) и свим категорија ма радо ва (писа ни есеј,
видео-запис, фотографије).
Међународни програм „Млади еко-репортери” спроводи
се више од двадесет година и
тренутно у њему учествује 35
земаља. Циљ конкурса је да
се млади оспособе да заузму
став према важним еколошким питањима, као и да се
упо зна ју са актив но сти ма
локалне самоуправе у области очувања животне средине. Програм нуди младим
ентузијастима могућност да
се њихов глас чује, јер се најбољи радови промовишу на
локалном и међународном
нивоу. Такмичења се организују сваке године како би се
млади из целог света охрабрили да напредују, уче, истражују и кроз писани, фото или
видео запис укажу на реалне
и тренутне проблеме у животној средини.
З. С.

АКЦИЈА НИС-а

Подршка стартап
програму

ПОГЛАВЉЕ 27

Каснимо у старту
Министар за заштиту животне
средине изјавио је прошле недеље да ће Република Србија до
краја јуна израдити нацрт преговарачке позиције са ЕУ за
Поглавље 27, које се односи на
животну средину. На прошлоне дељ ном струч ном ску пу,
организованом као припрема
за предстојеће преговоре, речено је и да наша држава може
да очекује одговор Европске
комисије на предложени нацрт
тек за годину или две. Стручњаци предвиђају да ће тада,
2020. године, бити званично
отво ре ни пре го во ри о том
поглављу. Најављено је да ће
током лета представници српског пре го ва рач ког тима у
сарадњи са Европском комисијом радити на усаглашавању
тог документа.
Оно што је очигледно, јесте
да држава још увек није спремна да се ухвати укоштац са изазовима које доносе преговори
о еколошким питањима. Надлежни се правдају тиме да се

са отварањем Поглавља 27 не
жури, јер желе да земља буде у
потпуности спремна за то, како
кажу, „најважније, најскупље и
најкомплексније поглавље”. Разлог може бити и то што прихватање обавеза намеће велику одговорност. Наиме, неке

земље које су постале чланице
ЕУ, пошто се нису придржавале договорених рокова, биле су
принуђене да плаћају казнене
пенале. Стога је израда темељне припреме преговора једна
од најважнијих ствари. Занимљиво је да Србија још увек

није завршила процене стања
животне средине у свим њеним
медијумима (вода, ваздух и
земља), нити је јасно дефинисала стратегију за превазилаже ње еко ло шких про бле ма.
Уједно, још увек не знамо колико ће нас коштати (привреду и
државу) прилагођавање стандардима ЕУ у области животне
средине. Вреди истаћи да још
увек није утврђен ни прелазни
пери од за при ла го ђа ва ње у
одређеним областима екологије пошто Србија постане чланица ЕУ.
Када је реч о финансијама,
незваничне процене Министарства и Владе указују на то да
ће Србија морати да издвоји
пет на ест мили јар ди евра у
наредних тридесет година као
би се, по светским стандардима, животна средина довела у
ред. Званичници процењују да
ће ЕУ, под одређеним условима, обезбедити половину те
суме, а остатак ће морати да
набави Србија.
З. С.

Нафтна индустрија Србије у
сарадњи с Центром за развој
технолошког предузетништва
и иновација од 2. до 4. марта
организује први „НИС хакатон”. Рок за пријављивање је
25. фебруар. Према речима
надлежних у НИС-у, концепт
хакатона подразумева проналажење најбољег решења на
задату тему – „У ком правцу
се може развијати концепт бензинских станица применом
најновијих технологија”. Ово
је прилика да тимови, који се
састоје од по четворо учесника, креирају иновативно софтверско решење и покажу знања и вештине из области IT-ја
и дизајна уз бизнис размишљање, креативност и одлучност
да за 48 сати квалитетно одговоре на постављени изазов.
Током такмичења учесницима ће помагати врхунски
ментори из области програмирања, маркетинга, бизниса

и припреме за јавни наступ.
На тимовима остаје да буду
креативни и да на изазов одговоре на иновативан начин.
Поред новчаних награда за
нај бо ље реше ње, посто ји
могућност подршке у даљем
развоју и комерцијалној примени решења.
НИС као компанија која се
залаже за иновације реализацијом овог такмичења настоји да открије најновије тенденције у области услужних
делатности на својим бензинским станицама. „НИС хакатон” је један од првих корака
сарадње компаније НИС и
Центра за развој технолошког
предузетништва и иновација, а циљ је да НИС оствари
сарадњу са стартап заједницом. Сви заинтересовани за
уче шће у „НИС хака то ну”
могу се пријавити на страници www.hackathon.icthub.rs.
З. С.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Љубавна прича

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, кроз јурњаву
несигурним стазама свакодневице жеља за љубавном
причом у којој смо срећни и
заштићени постаје све израженија.
Под утицајем наметнутих
стандарда које је неопходно
испу ни ти да би нас неко
волео, упуштамо се у унапред изгубљену битку, јер је
уверење да љубав припада
само мла до сти јед но од
наших најјаче усађених. Време је уметник који на нашем
телу црта линије и бразде,
опушта мишиће и баца сребро у косу, али несебично
поклања мудрост и топлину
души.
Само животно доба у које
смо загазили или улога коју
смо изабрали носи у себи подразумеване атрибуте пролазности, уграђене кризе која
припада свима без изузетка,
и најзначајнији је покретач
на сулуду трку у којој сви учествујемо иако је победник
познат и пре њеног почетка.
Без тражења узрока слабљења или губљења неке вештине, емоције или моћи, пристајемо на вештачко подстицање илузије вечне младости, лепоте, пожељности...
Зарад одржавања и крпљења
оног што неминовно пролази,
трујемо себе тренутним пуњачима ега и лажно набилдоване моћи, како бисмо имали
неколико тренутака привида
очуваности и непролазности.
Поди жемо самопо у здање

вером у (краткотрајне) ефекте разних замагљивача ума у
виду пилула, инјекција, препарата... без којих више не
можемо да замислимо живот,
љубав и постоја ње... Сву
пажњу усмеравамо на себе,
уживајући у дејству нечега за
шта смо уверени да нас чини
младим, незаустављивим и
достојним љубави. Тражећи
потврду да смо успели да
сачувамо моћ и младост, прелазимо границе које смо себи
поставили, повређујемо људе
који нас воле, и то тек тако,
због тога што јесмо, и губимо их због оног у шта се претварамо не прихватајући себе
и подразумевајући њихову
љубав заувек.
Тек када се нађемо у некој
вези у којој је привид љубави и моћи једино битан, осетимо да то није наша љубавна прича. Да је улагање у
одржавање неодрживог најгора одлука, да је могуће
волети и када мудрост победи затегнутост мишића.
Љубавна прича је прича о
љубави, а не о нама, и градимо је улагањем у срећу
особе с којом смо, с несебичним давањем себе без
страха од појаве старачких
пега. Поштовање, подршка,
жестоко навијање и кад губимо кроз неке животне изазове једини су путокази за
љубавну причу која ће нас
надживети. Знати да си узрок
нечијој срећи вреди више од
свих вештачких појачивача
укуса живота. Ако желимо
љубавну причу по мери наше
душе, допу сти ће мо да је
пишу наши поступци према
другој особи. Ако је љубавна
прича коју пишемо по мери
тела и његових моћи, писаћемо је искључиво себи. И у
једном и у другом случају
правимо сећања која ћемо
призивати све чешће што
нам се животно путовање
буде ближило крају.
Какву ћете љубавну причу
писати – одлука је, као и
увек, на вама.

Петак, 23. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

РАНО ОТКРИВАЊЕ – ВЕЋА ШАНСА
У јужном Банату
у просеку годишње
оболи седморо деце
Најзаступљенији
леукемија, тумори
мозга и лимфоми
Обратити пажњу
на симптоме
Један од најтужнијих датума у
Календару здравља – Светски
дан деце оболеле од малигних
болести, 15. фебруар, успоставила је 2002. године Међународна конфедерација Удружења родитеља деце оболеле од
рака. Данас се тај дан обележа ва у више од 85 зема ља
широм света.
У Србији су прва удружења
роди те ља деце обо ле ле од
малигних болести почела да
раде раних деведесетих година прошлог века. Удруживањем и учењем од иностраних
удружења родитељи су стекли
вештине и знања о начинима
и могућностима пружања подршке деци, њиховим породицама, здравственим радницима
и болницама. На овај начин
родитељи су прихватили чињеницу да је поред ослањања на
лека ре, леко ве и бол ни це
потребно да се и сами активно
укључе у лечење своје деце.
Болна статистика
На иницијативу удружења родитеља и уз подршку Министарства здравља, Међународни дан
деце оболеле од малигних болести у нашој земљи је 2013. године постао део наци о нал ног
Календара јавног здравља. Овај
међународни дан обележава се
сваке године с циљем едукације и ефикасног спровођења свих

Златна трака симбол је подршке оболелим малишанима
мера које ће омогућити рану
дијагностику, адекватну терапију, рехабилитацију и бољи
квалитет живота оболеле деце.
Сваке године од малигног
тумора у свету оболи више од
160.000 деце, а више од 90.000
деце умре од неког облика рака.
Рак код деце чини од 0,4 до
4% свих малигних болести у
општој популацији широм света (у Африци 4%, у Европи
0,4%, у Србији око 0,7%). Упркос добрим резултатима лечења, малигне болести су чак и у
развијеним земљама и даље
дру ги по уче ста ло сти узрок
смртности код деце узраста до
14 година, одмах иза повреда.
У Републици Србији сваке године, у просеку, триста четрнаесторо деце узраста до 19 година оболи од неког облика малигне болести, а око педесеторо деце изгуби битку са овом болешћу. Као и
у већини земаља у развоју, и у
Србији је готово две трећине новооболеле деце старо до 15 година.
У структури оболевања у узрасту
до 19 година најзаступљеније су
леукемије са 20,4%, тумори мозга
са 16,6% и лимфоми са 12,1%.

ВЕСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Нове операције,
бројнији кадар

Ожиљци

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свако оштећење коже, без
обзира на то да ли је настало
услед повреде, нестручног
истискивања акни или хируршке интервенције, може да
остави ожиљак. Cicatrix (ожиљак) део је природног процес зарастања и састоји се у
стварању фиброзног ткива
које замењује оштећену кожу.
Све повреде коже пролазе
кроз неколико фаза: инфламаторна фаза, фаза гранулације, затим епитализација и
на крају сазревање ожиљка
(цикатризација). Последња
фаза траје од двадесет једног дана до једне године од
момен та повре де. Сва ку
повреду кожа санира мобилизацијом свих снага: полагањем новог колагена, деобом и мигра ци јом ћели ја
(нарочито фибробласта који

друштвене заједнице едукација деце, адолесцената и њихових родитеља како у погледу
превенције, првенствено стицањем здравих животних навика, тако и у препознавању раних
знакова упозорења и симптома малигних болести.
Како наводе у Заводу за јавно здравље, рани знаци упозорења на потенцијално постојање малигног обољења код детета су: беле тачкице у оку, нова
разрокост, ново слепило, избочена очна јабучица; куглице у
стомаку и глави и врату, удовима, тестисима, жлездама; необјашњиво продужена температура преко две недеље; необјашњив губитак тежине, бледило, умор, стварање модрица или
крварење; болови у костима,
згло бо вима, леђима и лако
настали преломи; неуролошки
знаци – промена или погоршање хода, равнотеже или говора,
главобоља која траје више од
две недеље с повраћањем или
без њега, увећање главе.
У случају појаве таквих симптома треба хитно потражити
стручну медицинску помоћ, јер
брза и ефикасна рана дијагностика и примена стандардне терапије омогућавају дуже преживљавање и имају бољу прогнозу.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

производи колаген), бољим
снабдевањем угрожене зоне
крвљу.
Ново ткиво створено на
овај начин разликује се од
околне коже по изгледу, али
и по функцији, јер нема длаке нити жлезде. У ожиљном
ткиву је мало меланоцита па
је оно блеђе од околне коже.
Постоји више врста ожиљака: хипертрофични (испупчени, црвени, захватају површину ране), келоидни (задебљали, испупчени, шире се
ван граница саме ране) и
атрофични (удубљења испод
нивоа коже која настају убрзаном разградњом колагена,
нај че шће после акни или
богиња).
Ожиљци се не могу уклонити у потпуности, али се
њихов изглед може знатно
ублажити разним козметичким процедурама. Хемијским
ТЦА (трихлорсирћетна киселина) пилингом, гликолном
киселином, као и микродермоабразијом може се побољшати изглед коже захваћене
ожиљ ци ма. Код ожи ља ка
помажу и ласери и филери
(инјекције с хијалуронском
киселином). Ожиљке не треба директно излагати сунцу
у периоду од неколико месеци од настанка, али се и након
тога морају штитити од сунца јаким СПФ кремама.

На основу података Регистра
за рак Завода за јавно здравље
Пан че во, у Јужно ба нат ском
округу годишње од малигних
болести у просеку оболи седморо деце и умре просечно
двоје деце. Према речима прим.
др Љиљане Лазић, директорке
Завода за јавно здравље, током
2015. и 2016. године у нашем
округу није било регистрованих умрлих од рака у узрасту
0–19 година.
– Најчешћи малигни тумори
код деце у нашем округу су акутне леукемије и лимфоми, затим
малигне болести локализоване
на мозгу, костима, меким ткивима, бубрезима и гонадама. У
последњих пет-шест година умирање од малигних болести код
деце најчешће је регистровано у
узрасту од 15 до 19 година, и то
у преко 72 посто случајева, затим
у узрасту 0–4 и у узрасту 10–14
година. У узрасној групи 5–9
година није било смртних исхода – истакла је Љиљана Лазић.
Уочити знаке
Ове године Међународни дан
деце оболеле од малигних болести обележен је под слоганом
„Рано откривање – већа шанса”, јер је најважнији задатак
здравствених радника и шире

Кокос-желе штанглице

Од децембра прошле године
на Oдељењу ортопедије панчевачке Опште болнице почеле
су да се обављају артроскопске
операције колена, а до 1. фебруара успешно је оперисано седам
пацијената.
Артроскопија је хируршка
процедура која се изводи тако
што се унутрашњост зглоба прегледа и лечи помоћу оптичког
инструмената – артроскопа.
Ова метода се примењује код
оштећења зглобне хрскавице,
нестабилности пателе, руптуре менискуса, упале синовијалне мембране и пукнућа лигамената колена. Предност ове
минимално инвазивне процедуре је кратак постоперативни
опоравак и самим тим краће
задржавање у болници.
– Након што смо набавили
адекватну опрему и добили

Страну
припремила
Драгана

Кожан

сагласност Министарства здравља, наши ортопеди почели су
успешно да спроводе ове дијагностичко-хируршке процедуре. У томе су им велику помоћ
пружили инструктори из Клиничког центра Србије – рекла
је др Слађана Ковачевић, пи-ар менаџер Опште болнице.
Иначе, прошлог месеца у
болници се запослило 27 нових
радника, међу којима је десет
доктора медицине.
– Веома смо задовољни због
чињенице да смо добили могућност да запослимо нови млади
кадар. Верујемо да ћемо у складу са законом и одлуком Министарства здравља бити у прилици да у наредном периоду
добијемо дозволу да попунимо још радних места – нагласила је др Слађана Ковачевић.
Поред доктора медицине, у
болници су посао добили и два
административна радника, три
више струковне медицинске
сестре и дванаест медицинских
техничара са средњом стручном спремом.

Састојци: три јајета, три кашике шећера, две кашике брашна и једна кашика какаоа.
За желе фил: два децилитра сока од поморанџе, једна до две
кашике шећера и кесица желатина.
За крем с кокосом: 2,5 децилитра млека, једна и по кашика брашна, пет кашика шећера, кесица ванилин-шећера, 2,5 децилитра
слатке павлаке и 50 грама кокоса.
Припрема: Умутити беланца, додати шећер и жуманца и на крају брашно и какао. Испећи кору у мањем плеху.
Желатин измешати с неколико кашика хладне воде. Загрејати
сок, додати желатин и мешати док се не отопи. Кад се желатин расхлади и почне да се стеже, сипати преко охлађене коре. Ставити у
фрижидер да се потпуно стегне.
Измешати брашно и шећер с мало хладног млека, а преостало млеко загрејати да проври па скувати крем. Кад се охлади, додати умућену слатку павлаку и кокос. Премазати преко охлађеног желеа и све
прелити чоколадном глазуром. Кад се стегне, исећи на штанглице.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу „La
cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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Петак, 23. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

УЛИЧНИ ПЕРФОРМАНС

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НЕВИДЉИВА ГРАНИЦА
Сарадња Театра
„Мимарт” и Културног
центра „Нектан арт”
На Тргу Ђорђа Вајферта у среду, 21. фебруара, одржан је
уметнички перформанс под
називом „Невидљива граница”,
који је настао у сарадњи Театра „Мимарт” и Културног центра „Нектан арт”.
Овај трансмедијални улични наступ представља комбинацију театра и покрета преко
буто игре и перформанс арта.
– Панчево се налази на једној неви дљи вој гра ни ци
између средње Европе и Балка на, а тај поло жај пред ста вља и спој раз ли чи тих кул ту ра. С дру ге стра не нам је
била зами сао да се децен тра ли зу је кул ту ра из Бео гра да у мање место. Трг Ђор ђа
Вај фер та, где смо одр жа ли
пер фор манс, капи ја је гра да, а ту је и Све ти Јован
Непо мук као заштит ник.
Иде ја је била да буде баш ту,
јер је то про сто јед на гра ни ца која спа ја све нас, а која
је неви дљи ва. Илу зи ја, када
поми сли мо да посто ји гра -

ни ца изме ђу нас, кул ту ре,
науке и свега осталог – рекао
Пан че вац Мар ко Нек тан.
Пер фор манс је при ву као
пажњу про ла зни ка, који су
застајкивали и покушавали да
схвате о чему се ради.
– Када је перформанс у питању, не би требало да размишљамо главом, већ срцем. Оно што

осетимо је оно право, јер перформанс није класична представа у којој је све јасно. Неопходно
је да сами створимо импресију и
иако ће свако мислити другачије, сви ћемо осетити исто – објаснио је Нектан.
Он је додао да у овом перформансу велики утицај има
буто уметност, у којој је први

корак склањање маске ега, јер
је он носилац рација и размишљања.
Пер фор манс су изве ли
Лидија Антоновић, Нела Антоновић и Марко Нектан, а пројекат су подржале Независна
културна сцена и Туристичка
организација Панчево.
М. Марић Величковић

„Алеф” Паула Коеља
„Алеф” је убедљиво најбоља
књига коју је Коељо написао.
Овај роман зрачи својом
чистотом, једноставношћу и
искреношћу. Као и главни
лик у вољеном „Алхемичару”, Коељо се и у овом роману суочава са озбиљном кризом вере. На свом духовном
ходочашћу он поново путује,
истражује, повезује се с људима и околином. Овај роман
је толико узбудљив да читалац ни делић секунде неће
желети да остави читање.
Читајући овај фантастичан
роман, схватате да је сваки
тренутак нови почетак. Изаберите промену. Створите
себе поново. Начините следећи корак. Истражујте.
Откривајте. Верујте у своје
снове. Освојте непознато.
Наставите да постављате
питања и живите с пуном свешћу о томе. На тај начин сваки тренутак представља нови
почетак, као и тренутак када
је јунак овог романа упознао

Туркињу Хилал у далеком
Сибиру, на свом духовном
ходочашћу. Дође време кад
осетимо потребу да преиспитамо како проводимо живот,
да видимо да ли смо тамо
где бисмо хтели да будемо и
да ли радимо оно што бисмо
желели да радимо. Коељов
„Алеф” позива нас да предузмемо први корак.

Два читаоца који до среде, 28. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
гледате представе?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Алеф” Паула Коеља. 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.

СЛИКЕ, ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ АЛЕКСАНДРА ЈЕСТРОВИЋА ЈАМЕСДИНА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Изложба „Сушено месо”

„Срећне тридесете” Луси Вајн

У Галерији савремене уметности у понедељак, 26. фебруара, биће отворена изложба слика, објеката и инсталација
„Сушено месо” Александра
Јестровића Јамесдина.
„Сушено месо” је серија радова настајалих у прекидима у
протеклих шест година. У сликама су страхови накупљани
годинама, укрштани с медијским сликама и сликарским
цитатима. Радови нису унапред
планирани као серија, негo су
настајали спонтанo, те је реализација ишла у више праваца
(класичне слике, слике објекти, пачворк, инсталације).
Назив изложбе је изведен из
комбинације чињенице да су

све слике прошле процес сушења, да ће евентуално висити
на зидовима, а да је на њима
можда најзанимљивији тај код
сликара омиљени процес цртања и сликања меса. Радови
изложени заједно сугеришу
неко предосећање апокалипсе
и на њих је доста утицало одгледаних седам сезона серије „Walking Dead”, али и романи Борислава Пекића. У његовим радовима визије су повезане и са
актуелним ситуацијама, али се
не баве директно њима због
постизања уметничке слободе
у третирању теме. Начин сликања је у ствари повређивање,
парање и кидање мотива и неко
уживање у том поступку, што

је у ствари недостатак емпатије коју уметник примећује код
себе, а и код других, што је
овде могуће или заразна болест
или пројекција његовог стања
на околину. Иронија којом су
радови прожети у ствари је нео-

пходна дистанца да би се овиме уопште и бавио.
Александар Јестровић Јамесдин рођен је 1972. године у
Загребу (СФРЈ), дипломирао је
на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2000. године, у класи професора Чедомира Васића. Године 2016. одбранио је мастер на
институту „Art in Context” УДК
Берлин. За свој рад је добио
награду Фондације „Величковић” за цртеж, награду Културног центра Београда на Октобарском салону и награду за
сликарство „Риста и Бета Вукановић” Факултета ликовних
уметности у Београду.
М. М. В.

ГАЛЕРИЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ

Излажу полазници Школе карикатуре
У галерији Дома омладине у
уторак, 27. фебруара, у 19 сати,
биће отворена изложба радова
полазника Школе карикатуре
коју води Никола Драгаш.
Школа карикатуре Дома
омладине Панчево почела је да
ради у априлу 2016. године с
циљем да се деци приближе
сатира и хумор. Школа је бесплатна и тренутно броји око
педесет полазника – деце узраста од шест до петнаест година. Поред гег и портретне карикатуре, деца су радила ликовна
решења за филмски плакат, илустрацију за насловну страну своје омиљене књиге, маскоту,
маску, илустрације животиња
од слова и геометријских тела,
а највише су се радовала када
су цртала стрип-јунаке као што
су Загор, Морган Лост, Брен-

дон и други. Полазници школе
су у протеклом периоду бележили сјајне резултате на ликов-

ним конкурсима и конкурсима
за карикатуру. Поред радова
који су настали на часовима,

деца су излагала и тематске
радове на значајним манифестацијама, као што су фестивал „Freedom Art”, „Сланинијада” и „Дани Вајферта”. Школа
карикатуре угостила је многобројне уметнике и људе из света уметности, карикатуре и сатире, а полазници су своје радове
објављивали у разним дечјим
часописима и публикацијама.
На изложби радова полазника Школе карикатуре Дома омладине биће изложени цртежи деце
која похађају прву и напредну
групу школе. Свака група броји
по двадесет пет полазника и свако од њих изложиће свој најбољи рад. У каталогу који је штампан поводом изложбе наћи ће
се имена свих излагача и најбољи радови полазника Школе
карикатуре.
М. М. В.

Живот Ели Најт не одвија се
баш онако како је замишљала. Дан је заљубљених, а она
седи на сандуцима у остави
бара и једе нутелу, након што
се њен принц на белом коњу
није појавио на заказаном
састанку наслепо. Како је
дошла дотле? Ближи се тридесетој, мрзи свој посао,
радије спава или гледа серије на ТВ-у него што излази
или се дружи с људима.
Наравно, сви њени пријатељи већ су се скрасили и имају породице и са свих страна
је притискају да и она упозна човека свог живота. Али

то што је сама, не значи да
је и усамљена, зар не?

Два читаоца који до среде, 28. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена проводите у куповини намирница?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Срећне тридесете” Луси Вајн. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Музика за смирење
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико често
слушате класичну музику.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Династија Медичи – у име краљице” Матеа
Струкула за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад год се свађам с мужем,
бар једном недељно.” 064/1792...
„У последње време све чешће,
лепо се слаже с ’бромазепамом’ пред спавање.” 064/5111...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање коју домаћу серију прате
на телевизији. Они ће освојити по један примерак књиге „Р. Ц. Неминовно” Владана Матијевића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Већ двадесет година једне те исте.” 064/1792...
„На РТС-у су серије које
смо научили напамет давно
поста ле
неми нов ност.”
064/2903...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ДО КРАЈА ИДУЋЕГ МЕСЕЦА

ВРХ МУП-а ПРОПИСАО ИЗГЛЕД И ПОНАШАЊЕ ПОЛИЦАЈАЦА

Војне школе уписују
нове полазнике

ЗАБРАЊЕНЕ ДУГА КОСА И НАПАДНА ШМИНКА
Униформа полицајаца
мора да буде чиста,
уредна и испеглана
Док разговарају с
цивилима, запослени
у МУП-у морају да
их ословљавају са
„господине”
и „госпођо”
Не смеју да пуше
или да жваћу
жвакаћу гуму

Војска Србије и Министарство одбране наше земље расписали су конкурсе за упис
на Војну академију, Медицински факултет ВМА и у
средње војне школе. Они ће
трајати до 31. марта, а предвиђено је да се у Војну гимназију и Средњу стручну војну школу прими 135 ученика, на Војну академију 87
каде та, а на Меди цин ски
факултет ВМА њих 25.
Младићи и девојке који
желе да конкуришу за упис
у војне школе морају на време да поднесу пријаву у центрима Министарства одбране на територији где живе.
Уз пријаву треба приложити
неопходну документацију.
Детаљније информације о
неопходним условима који се
морају испунити и о потребној документацији могуће је
наћи у новом броју војног магазина „Одбрана”, као и на сајтовима Министарства одбране (www.mod.gov.rs), Војне
академије (www.va.mod.gov.rs),
Војномедицинске академије
(www.vma.mod.gov.rs) и Војне гимназије (www.gimnazija.mod.gov.rs). Конкурс за Војну гимназију траје до 15. марта, а за Средњу стручну војну

школу, Војну академију и
Медицински факултет Војномедицинске академије до 31.
марта.
За време школовања ученицима и кадетима обезбеђени су бесплатан смештај и
исхрана у интернатима Војне академије и Војне гимназије, као и целокупна наставна литература, капацитети
Спортског центра, библиотеке и интернет центра.
По завршетку школовања
кадети стичу високо образовање и стручно звање које је
прописано акредитованим студијским програмима. Након
успешно завршеног школовања на Војној академији и на
Медицинском факултету ВМА
примају се у професионалну
војну службу и унапређују у
чин потпоручника.
Војна академија и Војна гимназија ће за време трајања конкурса сваке суботе организовати акцију „Отворена врата”. Тада
ће сви заинтересовани бити у
прилици да посете те школе и
непосредно се упознају с њиховим капацитетима и могућностима. Запослени ће им пружати све потребне информације у вези с конкурсом и условима живота и рада.

У СТАРЧЕВУ, 19. ФЕБРУАРА

Трагичан
саобраћајни удес

Један погинули и четворо
повређених биланс је тешке
саобраћајне несреће која се
десила у Старчеву 19. фебруара у вечерњим часовима.
Према информацијама из
Основног јавног тужилаштва,
настрадали (1998) и повређени били су у аутомобилу с
таблицама Сремске Митровице. То возило је током вожње
у правцу центра села у Војвођанској улици у пуној брзини

слетело с пута, ударило у дрво,
а затим се преврнуло на кров.
Због чега се то догодило,
утврдиће истрага, а смрскани аутомобил је послат на
ванредни технички преглед
како би се испитало да ли је
био исправан. Поред тога,
Општинско јавно тужилаштво наредило је да возач
аутомобила, који је један од
повређених, буде подвргнут
алко-тесту.

Униформисани полицајци не
могу да носе видљиво истакнуте наруквице, огрлице или
ланчиће, осим једног прстена
или бурме на руци. Мушкарцима су забрањене и минђуше,
а женама је дозвољена само по
једна на оба ува, али искључиво ако су неупадљиве боје, величине и облика.
Ово је само део правила о
којима ће убудуће морати да
воде рачуна полицајци и остали који раде у МУП-у на основу Правилника о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других
запослених у Министарству унутрашњих послова. Тај докуменат, који је потписао Небојша
Стефановић, први човек МУПа, објављен је ових дана у „Службеном гласнику Србије”, а ступа на снагу 22. фебруара.
У Правилнику има још чланова који регулишу спољни
изглед припадника полиције и
осталих запослених у Министарству унутрашњих послова.
Као образложење за то наведено је да запослени у МУП-у не
смеју да својим личним изгледом и начином одевања нарушавају углед тог министарства.
Због тога се у Правилнику
може про чи та ти и да су
мушкарци полицајци дужни да
одржавају косу уредном, да воде
рачуна да она не покрива усну

шкољку и не пада на крагну и
да зулуфи не прелазе почетак
ресице усне шкољке.
Полицајке које носе униформе морају водити рачуна да им
коса не пада преко рамена.
Дужа коса мора да се везује
прикладном гумицом и причвршћује шналом неупадљиве
боје и облика. Шишке не смеју
да вире испод обода шешира
или качкета. Полицајци који
носе униформе, али и други
запослени у МУП-у не могу
имати дугачке нокте, а полицајке и службенице нокте обоје не раз ли чи тим и флу о ре сцентним бојама.
Припадници полиције и други запослени у МУП-у биће
неприкладно одевени ако носе
кратке панталоне, поцепане
фармерке или оне са упадљивим закрпама. Што се тиче припадница МУП-а, оне неће смети да носе одећу с великим
деколтеом, бретелама, отворима на леђима, стомаку и другим деловима тела, непримерено кратке сукње и хаљине с
вели ким шли це ви ма које
откривају делове тела.

На листи забрањене гардеробе за полицајке и остале припаднице лепшег пола које су
запослене у МУП-у налазе се и
провидна одећа и она са упадљивим апликацијама, као и
тре нер ке, пати ке и папу че.
Дама ма које раде у МУП-у
забрањено је и ношење пирсинга и других неприкладних
мод них дета ља на вид ним
местима, а шминка мора да им
буде дискретна.
Припадници МУП-а у униформи на јавном месту не могу
да носе наочаре за сунце упадљивих боја и облика (осим
оних са диоптријом), уређаје
са слушалицама за репродукци ју сли ке и зву ка (осим
handsfree уређаја), као и разне
кесе, џакове, веће пакете и друге предмете, осим када је то
потребно за вршење полицијских послова.
Посебно је важно да униформе које носе полицајци морају
да буду уредне, чисте и испеглане. Такође, они не смеју да
носе браду, а дозвољено им је
да имају бркове, али уз услов
да буду одређене дужине. Изу-

зетак су полицајци који раде у
цивилу. Они смеју да носе и
браду и бркове, али уз услов да
буду уредни и да нису дужи
него што је дозвољено.
У делу Правилника о начину понашања и личном изгледу запослених у МУП-у прецизирано је и како мора да се
одвија њихова комуникација с
цивилима. Ту се наводи да они
морају да им персирају и да
им се, у зависности од њиховог пола, обраћају са „господине” или „госпођо”.
Док разговарају с грађанима, полицајци не смеју да жваћу жвакаћу гуму, да пуше, нити
да у руци држе цигарету. У контактима с њима морају да буду
пристојни, одмерени и одлучни и да увек буду спремни да
им помогну.
Ако осећају жељу да запале
цигарету, полицајци морају да
изаберу прикладан тренутак и
место на коме нису упадљиви.
Исто важи и за конзумирање
хране и безалкохолних сокова.
Полицајци не смеју да долазе
на посао пијани или под утицајем наркотика.

НЕВИЂЕНО ДИВЉАШТВО НАД ЖИВОТИЊАМА

Напунили ексерима храну за псе
Одавно није новост то да у
нашем граду има људи који у
својој мржњи према псима и
мачкама иду толико далеко да
их туку, муче и остављају најјаче отрове на јавним површинама да би их тровали, иако
тиме могу да угрозе малу децу.
Међутим, прошлог четвртка,
15. фебруара, испред ветеринарске амбуланте „Снупи” у
Улици Жарка Зрењанина 55
десило се нешто што је запањујуће по мржњи и монструозности. Засад непозната особа
или више лица на том месту
оставили су храну за псе напуњену ексерима.
У саопштењу запослених у
амбуланти које је објављено на
„Фејсбуку” пише да је, по свему судећи, то урађено због паса
који живе на оближњем градилишту, а о којима се старају
радници који ту раде и запослени у тој амбуланти.

„’Храна’ је остављена када је
почела празнична пауза, у време док није радила амбуланта,
и није било никога од радника
на градилишту. У дану када
смо опет почели да радимо,
један од паса је појео комад те

хране. На срећу, на време смо
то приметили и спасли га сигурне смр ти у нај стра шни јим
мукама тако што смо га натерали да поврати оно што је
појео. Да смо којим случајем
то урадили само пет минута

касније, сигурно не би преживео. Апелујемо на све комшије
да добро пазе на своје љубимце и да воде рачуна да не поједу нешто овако”, пише у саопштењу.
У њему се може прочитати
и да су припадници полиције
после обавештења о овоме изашли на лице места и извршили увиђај. Подсећамо, панчевачки полицајци су пре две
године, крајем августа, пронашли и открили нашег суграђанина који је крвнички претукао пет паса, од којих је један
угинуо, а остале је стрпао у
џак, који је бацио у контејнер.
Надајмо се да ће и сада бити
ефикасни и открити оног ко је
у храну за животиње стављао
ексере. Подсећамо да је мучење и злостављање животиња
кажњиво и да је за то могуће
изре ћи дво го ди шњу казну
затвора.

ОВИХ ДАНА У СПЕЦИЈАЛНОМ СУДУ

Крај суђења за убиство Милоша Видаковића
У Специјалном суду у Београду почело је изношење завршних речи у судском процесу
против петорице оптужених за
убиства Београђанина Николе
Бојовића и нашег бившег суграђанина Милоша Видаковића.
Видаковић је убијен у једној
дискотеци у Будви 2. августа 2013.
године после поноћи, када му је

нападач пришао с леђа и испалио у њега три метка из пиштоља, после чега је одмах побегао.
Један од оптужених, Милош
Војновић, признао је да је он
то урадио. После тога, у јулу
прошле године, нагодио се с
Тужилаштвом за организовани криминал да сведочи против свих оптужених како би

добио само десетогодишњу
казну затвора (да то није урадио, претила би му казна до
четрдесет година).
Суђење оптуженима за убиства Видаковића и Бојовића
почело је 27. децембра 2016.
године, а ових дана треба да
буде донета првостепена пресуда. Очекује се да ће после

тога бити расветљено и шта је
био мотив за убиство Видаковића, јер је то још увек нејасно.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У ФОКУСУ УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА
Асфалтирање
приоритет Јабучана
и Глогоњаца

Банатски Брестовац: Чланови Удружења пољопривредника „Брестовачки ратари” су
на последњем састанку, поред
осталог, донели одлуку да у
сопственој режији равнају атарске путеве. Почела је санаци ја глав ног колек тор ског
канала. Након обављене неопходне процедуре ускоро ће
почети радови на уређењу свечане сале, за коју је већ купљено тридесет столица.

Улепшавање
тамишке обале
Приближава се главна сезона
грађевинских радова, коју жељно ишчекују и становници насељених места.
О томе с каквим су надањима први људи месних заједница ушли у ову годину, било је
најпре речи у протеклом броју
када су о томе говорили представници јужних села, а сада
ће инвестиционе перспективе
својих места предочити председници северозападних месних
заједница – Глогоња и Јабуке.
Реконструкција водоводне
мреже
Славко Јовановски, први човек
глогоњске месне скупштине,
истиче да ће списак овогодишњих радова умногоме зависити од уговора о јавно-приватном партнерству, који се
тренутно уобличава у Градској
управи Панчево.
– На основу прелиминарних
дого во ра, у фоку су ће бити
асфал ти ра ње. При о ри тет је
постављање те тврде подлоге у
целој Прво мај ској ули ци, у
дужини од два километра. За
њу имамо сву пројектно-технич ку доку мен та ци ју, коју
бисмо, уколико се оствари планирано, током ове године могли
да израдимо и за Млинску улицу. Поред тога, имамо спремне пројекте за неколико „репова”, то јест делова улица које
нису у потпуности прекривене
асфалтом, као што су Школ-

Првомајска је на реду
ска, ЈНА и 29. новембра. Надамо се и да ће Град наставити да
конкурише код Покрајинског
секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство за
про ду же так рекон струк ци је
водоводне мреже. У питању је
замена азбестних цеви полиетиленским цевима, а досад је
урађено нешто више од трећине посла – наводи први човек
глогоњске скупштине.
Он додаје и да постоје инвестиције за које су финансијска
средства раније одобрена, а
нису реализована, па очекује
да ће се то извесно догодити
током наступајуће сезоне.
– У првом реду ради се о
поплочавању платоа око новоизграђене капеле на гробљу,
чиме би овај објекат добио употребну дозволу. Затим би требало да покријемо сеоску пијацу, као и да коначно озаконимо

новоизграђену зграду Дома културе – истиче Јовановски.
Председник глогоњске скупштине каже да би новцем из
градског буџета намењеним за
функционисање Месне заједнице требало да буде настављена изградња тротоара у центру
села за које постоје пројекти.
Очекује се и обнављање дечјег
игралишта у парку, затим уређење излетишта на Тамишу –
популарне „скеле”, као и насипање коловоза туцаником, у
складу с могућностима, тамо
где је то неопходно.
Дечја игралишта
Нешто јужније, у Јабуци, тамошњи пред сед ник Сло бо дан
Илић, у погледу већих инвести ци ја, наја вљу је уре ђе ње
неколико улица.
– Готово је сигурно да ћемо
радити зацевљење канала и паркинг с тротоаром испред обда-

ништа у Улици Гоце Делчева.
Надамо се да ће нам Град изаћи у сусрет и када је реч о Змај
Јовиној, коју треба да асфалтирамо од школе до гробља, у
дужини од близу триста метара. Исти случај је с Вардарском
улицом, једином у селу без поменуте тврде подлоге. И тамо ће
се по свој прилици током године на око сто метара, у близини
Центра за рехабилитацију, зацрнети асфалт – најављује Илић.
Он каже да би се у овој грађевинској сезони могло очекивати и крпљење рупа, затим
израда нових дечјих игралишта и бар једног спортског терена, као и наста вак уре ђе ња
тамишке обале.
Тако ствари стоје у два помену та пан че вач ка места, а у
наредном броју истим поводом
говориће први људи Качарева,
Новог Села и Долова.

УСКОРО У СТАРЧЕВУ И ВИНЧИ

Подизање свести о значају неолита
Пре извесног времена, на иницијативу удружења „Винчански неолит”, Меснa заједницa
Стар че во орга ни зо ва ла је
саста нак у Град ској упра ви
Панчево с већником за културу Немањом Ротаром на тему
обележавања сто десет година
од почетка истраживања неолитских култура у Винчи и
Старчеву.
Тим поводом осмишљена је
тродневна манифестација, која
треба да буде уприличена у мају
(тачан датум још увек није утврђен), а почела би серијом пре-

Месне актуелности

давања у Привредној комори и
Народној скупштини. За други
дан је планиран пригодан програм на локацији будућег архео ло шког пар ка „Нео лит ско
Старчево”, након чега би уследио прелазак Дунава на начин
како су пре осам миленијума
то чинили житељи са ових простора. Овај догађај биће окончан културним садржајем на
простору музеја у Винчи.
У свему томе учествоваће и
Месна заједница Старчево, за
шта је, након разговора с већником Ротаром, добила подр-

шку од Града, као и од Туристичке организације Панчево.
Позив за покровитељство упућен је Канцеларији председника Републике Србије и појединим министарствима и београд ским секре та ри ја ти ма.
Према речима члана старчевачке месне скупштине Петра
Андрејића, већ су стигле и неке
сагласности за реализацију ове
активности, која ће, ако се покаже успешном, постати традиционална.
– Већ имамо вишегодишњу
сарадњу с пријатељима из Вин-

че и Бољетина код Лепенског
вира, с којима чинимо неку
врсту осовине иницијативе за
подизање свести о далекој прошлости ових простора, као и о
њеној научној и туристичкој
валоризацији. О томе говори и
повеља коју су представници
ових трију насеља потписали
пре неколико година. Најновија иницијатива је још један
корак ка крајњем циљу – намери да неолитска историја Србије нађе заслужено место на културној мапи наше земље – каже
Андрејић.

Банатско Ново Село: Музичар Жанијел Шубља и кореограф Марија Вукославчевић
протеклог викенда одржали
су семинар фолклора и музике у Врбасу за представнике
ансамбала из Србије и дијаспоре. Дечја певачка група
„Бирићи” и млади хармоникаш Леонид Ардељан наступили су у четвртак, 15. фебруара, на „Сланинијади”.
Долово: Двадесета „Винаријада” завршена је доделом награда победницима и ритуалним
орезивањем винограда у среду, 14. фебруара, на дан Светог Трифуна. Још једна у низу
журки намењена љубитељима
музике из деведесетих година, као и разних техно-жанрова, биће одржана у петак, 23.
фебруара, од 21 сат, у дискотеци Дома културе.
Глогоњ: Вода из сеоске мреже одско ра је и зва нич но
исправна за конзумацију. КУД
„Веселија” одржао је годишњу скупштину у понедељак,
19. фебру а ра. Књи жев ник
Недељко Терзић из Сремске
Митровице поклонио је преко педесет књига библиотеци Дома културе.
Иваново: Дан матерњег језика
одржан је у среду, 21. фебруара, у Дому културе, када се
говорило на више од десет језика. Ивановчанину Јози Дамјанову хитно су потребни тромбоцити АБ крвне групе, а сви
људи добре воље који могу да
помогну треба да се јаве на
телефон 063/105-90-91.

Јабука: Евоцирање успомена
на тридесет година од снимања чувене емисије „Знање
– имање” биће уприличено у
недељу, 25. фебруара, од 18
сати, у великој сали Дома културе. Том приликом биће емитовани сачувани снимци, а
програм ће водити Милорад
Мак си мо вић. Истог дана,
поводом три деценије од братимљења с местом Парменац,
доћи ће и делегација те месне
заједнице.
Качарево: Тридесет прва „Сланинијада” одржана је у среду, 14. фебруара, и уз мно-

штво разноврсних садржаја
потрајала је до недеље, 18.
фебруара.
Омољица: Промоција монографије Слободана Петровског под називом „Соколски
покрет” приређена је у среду,
21. фебруара, у Дому културе. Истог дана је делегација
сачињена од представника те
установе и локалног удружења жена, поводом Дана матерњег језика, положила венац
испод спомен-бисте посвећене Вуку Караџићу, а у школи
је одржано такмичење под
називом „Читалићи”.
Старчево: Представа позоришта из Ниша под називом
„Дечје играрије” изведена је
у среду, 14. фебруара, у Дому
културе. Чланови ОИ „Надел”
протеклог викенда учествовали су на такмичењу „Извиђачи певају” у београдском
кул тур ном цен тру „Вла да
Дивљан”, а вод „Бели вукови” заузео је друго место. Друштво пчелара одржаће годишњу скупштину у недељу, 25.
фебруара, од 15 сати, у Ватрогасном дому.

УЧЕНИЦИ МНОГИХ ШКОЛА У ПОСЕТИ ИВАНОВУ

Зачеће образовног
туризма?

ДРУЖЕЊЕ НАШЕ И СЛОВЕНАЧКЕ ДЕЦЕ

Брестовчани на карневалу у Птују
Ђаци виших разреда брестовач ке основ не шко ле „Олга
Петров” боравили су од 8. до
13. фебруара у пријатељској
посети месту Видем код Птуја.
Они су срдачно дочекани у снегом покривеном словеначком
месташцу и тамо су провели
незаборавне дане у дружењу с
вршњацима. А домаћини су
њима у част организовали занимљиве програме, попут приредбе, заједничких часова или
спорт ских дана гру два ња и
куглања. Брестовчани су обишли и Птујски дворац и били
чак и „спаринг-партнери” Дејану Завецу, признатом словеначком спортисти и светском
прваку у боксу.
Посета поменутом граду на
Драви догађала се у време међународног карневала познатог
као „Курен то ва ње”, који је
добио назив по традиционалној словеначкој масци, уврштеној на Унескову листу нематеријалне културне баштине.
Брестовчани су на тој манифестацији имали заједничку
тачку са члановима домаће тру-

пе „Демони”, који су шест година учествовали на карневалу у
нашем граду. Они су госте упознали с начином израде поменутих маски Курента и значајем очувања традиције за културни идентитет једног народа.
Житељи панчевачког села
одсе ли су код сло ве нач ких
породица, које су их упознале
и с Марибором, привредним и
културним центром региона,
као и с фабриком у којој се

праве крофне, једно од обележја карневала, а локално
удружење жена срдачно их је
дочекало с домаћом супом и
поклонима за децу.
Представници школе „Олга
Петров”, наставници с директорком Далиборком Бојковић
Брети на челу, обишли су три
тамошње основне школе, а код
градоначелникa Видема одржан је састанак на тему будуће сарадње.

– Врхунац тог незаборавног
искуства је карневалска поворка у самом Видему. Том приликом наши ђаци су наступили
заједно с домаћинима, који су
за своје госте направили маске.
Била је то непрегледна колона
црвених срца и анђелчића, у
ствари раздраганих малишана,
који су се савршено разумели,
без обзира на то што су се споразумевали на својим матерњим језицима. Да путовања и
дружења проширују видике,
наша деца су сазнала на најлепши могући начин, и то, пре
свега, у топлим домовима и
срцима деце, родитеља, наставника и свих грађана Видема и
околине Птуја – истакла је
директорка ОШ „Олга Петров”.
Занимљиво је да се истовремено у Ковину одржавао „Прешернов дан” у организацији
Удружења Словенаца јужног
Баната „Логарска долина” из
Панчева, на којем су ђаци школе „Олга Петров” традиционално учествовали и рецитовали
стихове чувеног словеначког
песника.

Тридесетак ученика из шест
околних школа недавно је посетило Иваново, а главни повод
овог окупљања било је истраживање у вези с могућностима развоја такозваног образовног туризма у том месту.
Према речима Сање Симић
Мијатовић, директорке тамошње основне школе „Моша
Пијаде”, наставници и ученици који учествују у раду фото
и еколошке секције подучавали су госте техникама фотографисања. Поред тога, у шетњи до Ивановачке аде, Зимовника и кампа на Дунаву упознали су их с природним лепота ма, локал ним ста нов ни штвом, културним наслеђем...
Придошлице су махом сликале природу, а свако од њих
послаће по три фотографије
како би чланови Фото-групе
„Дунавац” одабрали и наградили најбоље. Након шетње ученици су анкетирани о утисцима,

а резултати ће послужити за
предузимање даљих корака у
сврху реализације ове идеје.
– Првобитна замисао нам
је била да се овакви садржаји
понуде школама с територије Панчева и околних општина, а ако буде постојала заинтересованост, можемо је и
проширити. Основни циљеви образовног туризма су да
деца стичу нова знања и успостављају контакте са својим
вршњацима. Иваново свакако има ресурсе, па је ово развојна шанса, јер се може упослити и локално становништво, а изградња едукационог цен тра била би добар
почетак – наводи директорка ОШ „Моша Пијаде”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Петак, 23. фебруар, 19.30, сцена Културног центра: представе „Из почетка” и „Линија”.
Субота, 24. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
дечја представа „Царево ново одело”.
Понедељак, 26. фебруар, 19.30, дворана Културног центра:
кабаретска представа „Брак у ствари љубав”.

Музика
Петак и субота, 23. и 24. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо”
Дома омладине: фестивал „Moonwalk”.
Субота, 24. фебруара, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт Војвођанског симфонијског оркестра.
Понедељак, 26. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика харфе с гостима из београдских
музичких школа „Мокрањац” и „В. Лисински”.
Уторак, 27. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
школско такмичење ученика БШ „Димитрије Парлић” Панчево.
Среда, 28. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
солистички концерт виолинисте Љубомира Михаиловића,
професора на Факултету музичке уметности у Београду.
Среда, 28. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Изложбе
Понедељак, 26. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба слика, објеката и инсталација „Сушено месо”
Александра Јестровића Јамесдина.
Уторак, 27. фебруар, 19 сати, галерија Дома омладине: изложба радова полазника Школе карикатуре.

Тематски програм
Петак, 23. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге народног гуслара Славка Јекнића „Гусле наше славне”.
Понедељак, 26. фебруар, 19.30, Градска библиотека: отварање изложбе о Милутину Бојићу „Сто година Плаве гробнице” и представљање фототипског издања збирке „Песме бола
и поноса” Милутина Бојића.

избор

МОЈ
МОЈ
Електрични снови
Драган Брујић, директор
агенције „Радионица”
КЊИГА: Усред мноштва
популарних писаца и извиканих дела, која најчешће
трају мање од једне сезоне, невелика збирка припо ве да ка под насло вом
„Растројства” делује као
осве же ње. Иза ње сто ји
Дејан Симоновић, аутор о
коме нећете често слушати, али који је дуги низ
година присутан на јавној
сцени. То је питка књига
која не оставља места равнодушности и која је оцењена као „једна од најкохерентнијих збирки прича
у новијој српској књижевности”. Има у њој свачега –
сатире, „уврнутих” ситуација, носталгије, апсурда, хумора, али и старог доброг приповедања – и сви ти елементи су уклопљени са осећајем
за меру. При че углав ном
говоре о тихим, невидљивим
бунтовницима с руба друштва, свесним своје „сувишности”, који не пристају на
уло ге које им је доде лио
живот, губитницима који се
нису снашли у опаким „транзи ци о ним” вре ме ни ма. У
већини ликова препознајемо
наше комшије, познанике,
рођаке – људе у потпуном
растројству, баш као и средина која их окружује. Духовит начин на који су нам
испричане њихове приче, као
и пишчева вештина да нам
држи пажњу најбоље су препоруке за читање ове књиге
у временима када се чита
мало.
СЕРИЈА: Морам признати да
не спадам у „гутаче” филмова и серија, нарочито серија
које се растежу на неколико
сезона и атакују на слободно
време. Међутим, нешто што у
наслову садржи име Филипа

К. Дика, великог писца научне фантастике, чији значај
пре ва зи ла зи
жан ров ске
одред ни це, тре ба ло би да
гарантује квалитет. Бројне
филмске адаптације урађене према његовим романима, као што су „Блејд Ранер”
(1982) или „Човек у високом
двор цу” (2015), добро су
познате нашој публици. Серија „Електрични снови” биће
занимљива и онима који нису
љубитељи жанра, јер ће у њој
пронаћи широк спектар тема
– од истраживања свемира
па до виртуелне стварности.
У позадини прича назиру се
различити филозофски, социолошки и политички аспекти света релативно блиске
будућности у коме доминирају мултинационалне корпорације, ауторитарни системи и злоупотреба технологи је. Све то делу је вео ма
савремено, као да није снимљено према приповеткама
насталим пре више од четири деценије. Глумачка екипа је јака, свака епизода је
прича за себе и сваку одлику је дру га чи ји режиј ски
поступак. Довољно за уживање и помало размишљања.

Петак, 23. фебруар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

САВРЕМЕНА ИГРАЧКА ПРЕДСТАВА

КРОЗ ПОКРЕТ О ПОРОДИЦИ И УСАМЉЕНОСТИ
Представа
инспирисана делом
из 1986. године
нашег познатог писца
Предрага Адамова
На сцени Културног центра у
понедељак, 19. фебруара, други пут је пред Панчевцима изведена савремена играчка представа „Панонска сага” у продукцији Креативног центра за
покрет ДДТ. Кореографију, драматургију и режију урадиле су
Тијана Малек и Катарина Стојковић, а представу су извели
Мила Стијак, Стефан Веселиновић и Јакша Филиповац.
Инспирација за представу
проистекла је из два позната
књижевна дела, а то су: „Мали
принц”, најпознатија новела
француског писца Антоана де
Сент Егзиперија из 1943. године, и „Панонска сага” нашег
познатог писца Предрага Адамова из 1986. године. Тема
плесне представе је прича о
усамљености која потиче још
из детињ ства и недо стат ка
љубави и подршке у породици. Породица о којој Предраг
Адамов пише у свом делу је у
данашње време изгубила на
значају, а с друге стране је прича о неразумевању и усамљености малог принца, која је
универзална и глобална. Више
о овом пројекту, који су финансирали Министарство за културу и информисање и Град
Панчево, говорила је Тијана
Малек.
ПАНЧЕВАЦ: Колико је захтевно играчки представити спој који
је произашао из ова два дела?

ТИЈАНА МАЛЕК: Био је заиста изазов да се нађе тај баланс,
како би публика која нема везе
са игром и плесом и која није
едукована у том правцу схватила причу која јесте једноставна, а опет, с друге стране,
да ми све то ура ди мо кроз
покрет јер нисмо глумци.

гли да се све ово реализује,
што су дозволили да користимо дело „Панонска сага” и назовемо ову представу тако. Сматрам да тај назив већ носи у
себи нешто што је веома инспиративно и нешто што указује
на неку нашу причу. На поднебље које је било покривено

• Ипак, ту има и глуме?
– Трудим се увек да са својим
играчима дођем до извођачког
умећа и да они препознају то
што се разликује од чисте игре
и чисте форме која углавном
влада у том свету. Покушавам
да их усмерим на то да они јесу
ликови које представљају, да
носе атмосферу у свакој сцени
и да причају неку причу коју
публика треба да схвати.
• Зашто сте одабрали баш
дело Предрага Адамова?
– Познајем целу породицу
Адамов одмалена и желела бих
да им захвалим што су помо-

тим морем и историју која је
веома интересантна. Мени је
такође занимљив начин на који
је он писао и како је комуницирао са читаоцима. Такође, и
динамика коју је употребљавао, а коју сам и ја применила
у овој представи. Волим вишеслојна дела, јер вас она пробуде да радите вишеслојну представу, да продрете мало дубље
у односе и ствари.
• Да ли ова представа може
да заинтересује гледаоце да се
упознају са овим делом?
– Волим историју. Прошли
пут сам се бавила Србијом у

Првом светском рату. Сада сам
се бавила временима која су
прошла, али не тако давно. Ово
ипак није из историјског угла,
већ из неког друштвеног. То су
односи између људи у породици, неки морални односи који
су ишчезли и кодекси понашања који су се такође изгубили.
Све то долази из породице, а
сам недостатак породичног фундамента доводи до ситуације
да је особа усамљена, проблематична и постаје бунтовна јер
тражи пажњу коју није добила
у породици, а то је нешто што
мора да се гаји. То је питање
корена, одакле потичемо, каква
је наша будућност, колико ћемо
успети да сачувамо традицију
која јесте добра, а колико ћемо
у савременом друштву изгубити све то. Тиме сам се бавила у
овој представи.
• Представа је други пут играна у вашем родном граду. Како
реагује панчевачка публика?
– Панчевачка публика је увек
одлична. Она је сјајан критичар. Имамо изузетно едуковану публику која прати све што
дође из Београда, сваку премијеру, људи воле позориште и
нешто ново. Они прате и играчке перформансе и то им није
страно. Поздрављам свој град,
јер сматрам да негује ово што
ја радим – стил који је другачији, нов и несвакидашњи.
• Шта је план за наредни
период?
– План је да се представа одигра у у Београду, највероватније у априлу, и још једно извођење у међувремену у Панчеву
ако буде било интересовања.
Волела бих и да посетимо неки
фестивал у Европи.

ДРУЖЕЊЕ ПАНКЕРА У „АПОЛУ”

„Atheist Rap” концертом најавио нови албум
Стандардно одличан концерт
нашим суграђанима је прошле
суботе, 17. фебруара, приредио новосадски панк састав
„Atheist Rap”, а као предгрупа
је наступио панчевачки састав
„The Group”.
Бенд „The Group” постоји
још од 1996. године и у протеклих двадесетак година снимио је један албум са својим
ауторским песмама. Бенд тренутно чине Милош Бабић Бакара (певач и текстописац), Срђан
Миливојевић (бубњеви), Марко Зорић (бас-гитара) и Давор
Ивањак (гитара). Публика је
била одушевљена што поново
слуша своје суграђане и углас
је певала њихове старе добре
нумере. Овај састав је пријатељство с групом „Atheist Rap”
остварио приликом снимања
свог првог и јединог албума,
па је из тог разлога баш он
позван да буде гост на њиховој
свирци. Као и увек када наступају у Панчеву, а то је било више
од десет пута, Новосађани су

потпуно разгалили публику својим највећим хитовима.
Пре нешто више од две године наступили су на истом месту,
а тај концерт памте као одличан, као и све остале које су
одржали у Панчеву.
– Током претходне две године снимили смо неколико спотова и доста наступали у Србији и иностранству. Углавном

одржимо око четрдесет пет концерата годишње, а већ два пута
смо имали и турнеје по Немачкој – рекао је певач Александар Попов (Др Поп).
Бенд ће 13. априла кренути
на турнеју по Европи (Братислава, Беч, Минхен) како би
промовисао свој нови албум,
који ће изда ти са саста вом
„Defenders of the Universe” из

града Швебиш Гминд у Немачкој. На албуму ће се наћи песме
обеју група.
– Материјал је јако добар,
што не могу рећи за пређашње
албуме. Поготово оне јако старе, јер сам био млађи и тада
или нисам довољно знао или
сам боље чуо, али ми се није
свиђао снимак мог вокала. Сад
то није случај, не знам да ли
сам оглувео у међувремену, али
ми је све јако добро. Максимално сам задовољан. Сигурно ћемо тај албум свирати целе
године, а можда и следеће, када
ћемо прославити тридесет година бенда – каже Др Поп.
Нове песме говориће о самим
члановима бенда, људима у окружењу, а како Др Поп истиче, биће
доста ироније, али и песама с
дубокомисаоним текстовима.
Бенд чине Владимир Радуси но вић Раду ле (гита ра и
вокал), Александар Попов Др
Поп (вокал), Александар Милованов Атзке (бубњеви) и Зоран
Лекић Леки (бас-гитара).

РАДОВИ ДАМЈАНА ПАВЛОВИЋА

Изложба цртежа и слика
У галерији Дома омладине у
уторак, 13. фебруара, отворена је прва самостална изложба
цртежа и слика младог уметника Дамјана Павловића.
Он је почео да се бави уметношћу 2013. године у Школи
цртања Дома омладине, али је
тек 2017. године уписао Факултет ликовних уметности у Београду. За пријемни су га скоро
две године припремали Зоран
Деранић и Светлана Каровић
Деранић и тај период памти
као дисциплинован рад, који је
значајно утицао на његово размишљање и креирање погледа
на уметност.

картону, уљани пастели, оловка, туш и перо, суви пастели,
линорез, графика и цртеж.
– Привлаче ме боје и шаренило, које се и може видети на
разним аутопортретима, пејзажима и мртвој природи које
сам овом приликом изложио –
рекао је уметник.
Дамјан Павловић је рођен
1995. године и живи у Панчеву.

Страну припремила
На изложби је представљен
велики број радова који су настали

у протекле две-три године. Примењене су технике акрил на

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 6, 1,6 ТДИ,
2011. годиште, први
власник, 76.000 км,
8.700 евра.
063/816-03-03. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пежо 206
1.4 Б, 3 В, регистрован, власник. 069/10413.66. (СМС)
ПРОДАЈЕМ мерцедес
190 Д, 1987. годиште,
регистрован до децембра, цена договор, власник.
061/150-10-66.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ пежо 206,
1.4, 2006. године, регистрован. Тел.
066/813-45-75. (255)
ПЕЖО караван 306,
2.0 ХДИ, 2000. годиште, регистрован до
30. јуна 2018. годиште, цена 1.750 евра.
063/531-225. (255)
ЈУГО бели, 1989. годиште, гаражиран,
1.200 км, мотор немачки и лимарија у
врло добром стању.
Потребно мењати таблице, гуме, акумулаторе и ауспух, 250
евра. 064/462-81-82.
(255370)
ФОРД фокус 1.8 дизел, регистрован, власник. 065/263-28-78.
(255398)
ОПЕЛ корса 1.3
ЦДТИ, 2003. годиште,
регистрован до јуна,
1.700 евра.
065/306-40-65.
(255404)
ПУНТО 1.1, 1997. 3 В,
атестиран плин, 2021,
одличан, гаражиран.
064/142-55-93.
(255594)
ПРОДАЈЕМ фијат
стило 1.9 ЈТД, петора
врата, 2003. године,
урађен сервис.
063/269-987.
(255593)

РЕНО кангу пик-ап,
2004. годиште, 1.5
ДЦИ, продужени, носивост 600 кг, 1461
цм, 48 кс, 180.000 км,
одличан, 2.100 евра.
063/320-618. (2554)
РЕНО клио, 2009.
бео, троје врата, договор. 065/336-76-84.
(255482)
НУБИРА, караван,
фабричко стање, прва боја, клима, 970.
065/809-11-83. (255)
ПАСАТ Б 5.5 ТДИ,
2002, регистрован до
7. јула 2018.
063/738-22-72. (255)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за јефтинији октавију
2008, 1.9 ТДИ, регистрован, власник.
065/610-45-67. (255)
РЕНО 4 ГТЛ, 1989.
годиште, регистрован, очуван. 062/15141-98. (255528)
ОПЕЛ корса 1.4,
64.000, бензин, 2010,
први власник, зедер.
064/3544-221. (255)
ПЕЖО 307 ХДИ,
2004, регистрован до
фебруара 2019, повољно. 061/280-2035. (255566)
ОПЕЛ зафира 1.8,
2002. годиште, регистрован до новембра
2018, повољно.
061/280-20-35. (255)
ПРОДАЈЕМ пежо 607
аутоматик, 2.7, 2007,
први власник, није увежен. 069/263-42-97.
ФОРД ескорт 1.6,
бензин, плин, повољно. 064/149-24-70.
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет дизел, 2006,
петора врата, , фул
опрема, 125.000 км,
власник. 063/130-3602. (255686)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2010, децембар, петора врата, фул опрема, атестиран плин.
064/587-50-24.

ОГЛАСИ

СТИЛО 1.9 дизел,
2003, троје врата,
фул опрема, у првој
боји, власник.
064/587-50-24.
(255686)
КОРСА 1.2, 2003, петора врата, клима, у
првој боји, 137.000
км. 063/130-36-02.
(255686)
КОРСА 1.2, 2003, петора врата, клима, у
првој боји, 137.000
км. 063/130-36-02.
(255686)
ШКОДА фабија, 1.4
МПИ, 2002, караван,
фул опрема, у првој
боји. 064/587-50-24.
(255686)
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КУПУЈЕМ аутомобиле
од 70 до 1.200 евра.
Стање небитно.
062/193-36-05.
(255710)
МАШИНЕ

СЕТВОСПРЕМАЧ,
ИМТ ФОП 616.04,
плуг ИМТ 757/2 са
претрплужњацима.
063/738-22-72.
(255449)
ПРОДАЈЕМ берач
змај 222, дворедни,
бункераш. 064/27140-87. (255561)
ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(254065)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(255481)
КУПУЈЕМ томос мопед аутоматик, АПН,
Т 14, Т 15, електроник, исправне/неисправне.
064/171-22-13.
(255663)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
100 до 1.500 евра.
063/165-83-75.
(255710)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари. Тел.
063/290-712.
(255428)
ПРОДАЈЕМ гаражу
код Клуба пензионера (Ул. Др. Касапиновића). 063/764-49-23.
(255516)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних пријемника, монитора, даљинских... „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (255579)
ВЕШ-МАШИНЕ и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(255585)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ очувану
ТА пећ цер 3 кв,
8.000 динара.
064/247-74-09 .
(СМС)
ПРОДАЈЕМ повољно
очувану крека весо
пећ и мању краљицу
пећи. Тел. 064/28242-38. (4752)
ТВРДО огревно дрво,
превоз бесплатан, мерење код вас кући.
064/356-03-93.
(253754)
ПРОДАЈЕМ ТВ филипс и машину за шивење мерит.
064/276-08-08.
(255004)
ДРВА за огрев продајем преостала.
063/868-02-06. (254)
ФРИЖИДЕРИ, мини
шпорет, веш-машине,
угаона гарнитура,
компјутерски столови, гарнитура двосед,
тросед, фотеља, ТВ
комоде, сточићи, тепих, шиваћа. Тел.
063/861-82-66.
ФРИЖИДЕРИ, вешмашине, сушилице,
шпорети из Немачке.
062/824-23-21.
(255360)
ПРОДАЈЕМ тросед,
француски лежај.
Тел. 251-64-86,
060/140-80-33.
(255361)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе и судоперу
3.000 динара, нова.
371-568,
063/773-45-97.
(255354)
ПРОДАЈЕМ пет мушких телади, седам
оваца, кавез за носиље, три инкубатора,
сточну вагу, мешалицу за бетон, орах у
љусци, сламу. 323123. (255366)
ПРВОКЛАСНИ меснати прасићи.
064/290-50-29,
064/680-28-46.
(255371)
ГРАМОФОН, фото
„Кијев”, „Љубитељ 2”
двоглед, нож ловачки,
шах дуборез.
064/354-69-76
(255269)

ПРОДАЈЕМ нову дрвену магазу 4 х 4,
014/461-076,
064/568-95-76.
(255384)
ПРЕОСТАЛА буква,
багрем, церовина,
огревно дрво.
061/322-22-85.
(2554359
ПРЕОСТАЛИ багрем,
буква, огревно дрво,
исечена и исцепана.
062/626-15-00.
(255435)
ПРЕОСТАЛА дрва за
огрев, исечена и исцепана. 061/190-9090. (255431)
ПРОДАЈЕМ преостало огревно дрво, бибер цреп, салонит
плоче, краве.
062/711-77-54.
(255396)

ПРОДАЈЕМ ТВ самсунг, 71 цм екран,
дводелну судоперу.
064/278-43-46.
(255400)
СКЕЛА на продају,
улазна врата храст,
столарска машина.
065/263-28-78.
(255398)
ТУЧАНИ казан за топљење масти, 80 литара, тучани роштиљ.
063/716-67-31,
064/409-65-89.
(255402)
ПРОДАЈЕМ стару добро очувану спаваћу
собу и појединачне
плакаре. Тел.
064/239-54-03.
(255410)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, мушки бицикл. 063/72585-13. (255483)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОМБИНОВАНИ
фрижидер, сто, столице, собни столићи,
бунде нерц, нутрија.
062/361-676.
(255413)
ПОВОЉНО продајем
томос колибри и
уградни шпорет АЕГ.
069/504-55-93.
(255424)
КУХИЊСКА судопера, десна, радни део,
оба по 100 цм, повољно продајем.
066/352-328.
(254464)
ПРОДАЈЕМ две ТА
пећи, 6 кв и 3 кв.
060/344-43-00.
(255503)

БУКВА, храст, багрем, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310.
(255510)
ПРОДАЈЕМ алуминијумска улазна врата,
235 х 205, тучане радијаторе, монта блокови 16. 064/611-3709. (255523)
ТА ПЕЋ 4.5 кв, на
продају.
064/539-28-09.
(255527)

ПРОДАЈЕМ дебелу
свињу око 120 килограма, Владимировац. 064/271-54-29.
(255571)
РЕГАЛ масивно дрво,
тросед, двосед „симпо”, брачи кревет,
очувано.
060/301-24-91.
(255558)
МИНИ шпорет, вешмашине, угаона гарнитура, двосед, тросед, разно. Тел.
Л063/861-82-66.
(255576)
ПРОДАЈЕМ огревно
дрво буква, преостало. 063/868-02-06.
(255607)

ПРОДАЈА огревног
дрвета, буква, багрем, цер, исечено и
исцепано.
064/357-82-08,
Босанац. (255603)
ДРВА, све врсте, исечено и исцепано, повољно.
064/080-86-99.
(255603)
ЕЛЕКТРИЧНЕ порете,
ТВ, касетофон, лустере, клица, решое, ципеле, дурбин.
064/635-77-42.
(255614)
ПРОДАЈЕМ најповољније ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција.
063/714-38-98.
(255634)

ПОВОЉНО продајем
регал. 063/843-24-06.
(255537)
ДЕЧЈА соба, форма
идеале у перфектном
стању. 063/843-24-06.
(255537)

ТА ПЕЋ 6 м2, 12.000;
дрвена врата 1.000,
прозор 2.400.
063/809-34-18.
(255644)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
покућство. Долазим.
062/150-68-54.
(255363)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
ТА пећи и остало покућство. 066/900-7904. (255381)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, гарнитуре, кухиње, столове, столице, остало
покућство. 062/14849-94. 255418)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове,
пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(255476)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265.82-98.
(255512)
КУПУЈЕМ испрвне,
неисправне ТА пећи,
полован намештај до
десет година старости. 062/150-68-54.
(255692)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, шпорете
и све од метала. Златко, 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(255627)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, олово,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/32177-93. (255712)

КУПУЈЕМ обојене метале, алуминијуме,
гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, шпорете, замрзиваче.
061/206-26-24.
(255712)

ПРОДАЈЕМ намештај,
ормар, кревете, душеке, комода, столове, двоседе, шпорет,
фрижидер, кухиња,
тепих и остало.
066/333-892.
(255508)
ПЛИНСКИ котао
25.000 kcl, ел. Котао
12 кв. 062/101-31-73,
345-565. (255556)

МЕСНАТА прасад за
тов и могућност клања. 063/311-277.
(255684)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2
кв, веш-машину, фрижидер.
064/129-73-60.
(255708)

КУПУЈЕМО гвожђе,
алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре и
остали отпад.
061/322-04-94.
(255712)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУКУРУЗ, џакиран,
нови и стари, 22 динара килограм, доносим. 060/054-67-70.
(255568)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре.
064/158-44-10,
063/1201-11-47.
(254472)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Омољици 94 м2, са гаражом, на плацу 3,16
ари у центру. Тел
064/373-18-25. (СМС)
КУЋА, Омољица, реновирана, 120 м2, 9
ари плац. 065/96193-22, 064/200-02-09.
(254001)
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БЛИЗУ центра на 3.7
ари, 56.000; стара
Миса на 5 ари,
26.000; Кудељарац на
5,5 ари, 34.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (4752)
КУЋА 100 м2, строги
центар Панчева, Живојина Мишића 6, на
Корзоу. 023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04. (254)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову.
062/415-359.
ПОВОЉНО, кућа са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(254996)

ПАНЧЕВО, продаје се
кућа са локалом на 8
ари, Димитрија Туцовића бр. 24, Водна заједница.
063/130-04-07.
(254916)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или кућа. 069/158-63-76.
(253682)
ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем 6,9 ари, струја, вода, канализација, плин, Панчево,
Бранка Радичевића
54-а, власништво 1/1,
укњижено, могућност
вишепородичне стамбене изградње.
063/852-43-19.
(254742)
МАРГИТА, плац 5 ари
са кућом за адаптацију или рушење.
063/720-55-66.
(254417)
ПРОДАЈЕМ плацеве,
градско грађевинско
земљиште, парцеле
9638/2 и 9638/3 на
локацији Мали надел
(Надина кривина),
укупне површине
81,25 ари.
063/258-986.
(254444)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу са 9 ари плаца.
064/040-82-72.

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу у Јабуци, 43.000.
063/715-99-00.
(252266)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(255173)
БАШТА-ВОЋЊАК,
кућа, гаража, 20 ари,
Пелистерска 18-е.
064/866-22-98.
(255119)
ПРОДЈЕМ кућу без
посредника, Долово,
16 ари. 063/153-3770. (255352)
ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника, Новосељански пут, Панчево,
7 ари. 063/153-37-70.
(255352)
ЦЕНТАР, Гимназија,
улични део, подрум и
гарсоњера, 50.000
евра. 061/114-11-34.
(255355)
ОМОЉИЦА, легализована кућа, 65 м2,
6.5 ари, помоћни
објекти.
064/961-00-70.
(255372)
ОМОЉИЦА, плац
11.5 ари, гаража, започет објекат, струја,
вода.
064/260-05-34.
(255347)
ПРОДАЈЕМ кућу 100
м2, 5,6 ари плац, подрум, 80.000 евра,
Моше Пијаде.
064/354-69-76.
(255269)

МАРГИТА, 100 м2,
усељива, без улагања,
48.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(255426)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Улици Стевана Шупљикца. 063/317-938.
(255387)
КАРАЂОРЂЕВА, 120
м2, 5 ари, 80.000;
Ослобођења, 170 м2,
6,30 ари, 65.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(255426)

БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/мењам део куће, 104 м2, „Гоца”,
063/899-77-00,
064/438-12-35.
ПРОДАЈЕМ плац на
Старом Тамишу, повољно. 061/162-5025. (255492)

ДОЊИ ГРАД, три засебене јединице, 3.5
ара, 67.000, договор.
„Гоца”, 063/899-7700. (255426)

МАРГИТА, 80 + 90 ,
две куће заједно,
57.000. Хитно. „Гоца”, 063/899-77-00.
НА ПРОДАЈУ викендица, 10 ари земље,
Јабучки пут. 064/44753-97. (255458)

ЦРЕПАЈА, кућа нова,
110 м2, 6 ари, усељива, хитно, 17.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(255474)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Долову, Ливадице.
319-754, 061/153-3461. (255444)
ПРОДАЈЕМ плац 6,20
ари, под воћем у роду, код касарне пет
хиљада, има бушен
бунар, монтажна гаража, викендица,
ограђено бетонским
стубовима. 064/27360-62. (255448)
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, усељива кућа,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(255452)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу или
мењам за стан.
013/1263-80-51.
(255492)
СОДАРА, већи двособан, 64 м2, ЦГ, два
мокра чвора, 36.000.
(679), „Трем 01”,
013/332-031,
063/836-23-83.
(255495)
БАВАНИШТАНСКИ
пут 80, нова кућа, 5
ари, 27.000. (679),
„Трем 01”, 013/332031, 063/836-23-83.
(255495)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, 33 ширина, до асвалта,
52.000. (679), „Трем
01”, 013/332-031,
063/836-23-83.
(255495)
НА ПРОДАЈУ 75 ари
земље, северна зона,
аеродром. 065/28353-01. (255521)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, део
дворишта, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255533)
ТЕСЛА, нови свет, новоградња, четворособан, 100 м2, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (255533)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255534)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255534)
БАНИЈСКА, дворишна спратна, укњижена, два стана, 120
м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255534)
КУЋА, Топола, 50 м2,
4 ара, 8.000 евра.
(300), „Ћурчић”,
063/803-10-52.

ТЕСЛА, кућа 55 м2,
плац 1.84 ара, добро
стање. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-6267. (255573)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, двособна, 13,5 ари,
23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(255592)
ХИТНО, Качарево,
лепа, новија, трособна, 5.4 ара, 31.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(255592)
МЕЊАМ сређену
спратну кућу за трособан стан, уз доплату. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(255619)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа са улице, погодна за локале, 90 м2,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(255620)
ТЕСЛА, плац 7.3 ара,
цена договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255620)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, стара кућа,
плац 4 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(255620)
ТЕСЛА, кућа, 110 м2,
4 ара, 53.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255620)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, договор. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
ТЕСЛА, кућа са локалом, 160, 2.9 ара,
80.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/23221-30, 063/865-27-57.
(255632)
КУЋА, 70 м2, 7.5 ари,
два плаца, 12.000,
Црепаја, договор.
069/545-51-00.
(255644)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и ширина плаца. 069/213-9737. (255641)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 28 ари. Тел.
063/217-102.
(255637)
ХЕКТАР грађевионског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, вода, 18.500.
063/894-84-23.
(255659)
ПРОДАЈЕМ плац на
Јабучком путу, 17,5
ари, повољно.
063/719-42-71.
(255685)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН плац или
лошија кућа на доброј локацији, плац
најмање, 3,5 ара. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255620)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/квадрат,
са ПДВ-ом. 063/323584. (248462)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру града од 49
м2, може кредит.
060/634-01-26.
(254455)
ПРОДАЈЕМ стан 38
м2 на Старом Тамишу, цена по договору.
Тел. 013/263-81-43.
(254480)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Стрелиште, ТА, II, 44 м2,
18.500 евра.
063/334-751,
069/304-78-85.
(255151)

ЗЕЛЕНГОРА, 40 м2,
мањи двособан, намештен, 26.000; Содара, 38 м2, 24.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(255416)

ДВОРИШНИ стан, 48
м2, за изградњу или
адаптацију,
Милоша
Обреновића 5-а.
013/332-828.
(255218)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан, сређен,
35.000; 74 м2, двоипособан, 47.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(255416)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат, 18 м2.
062/361-676.
НОВА МИСА, 62 м2,
трособан, ТА, подрум, 31.000 евра.
069/245-89-53,
062/320-781.
(2554124)
КОТЕЖ 1, 25 м2,
16.000; 57 м2, двособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(255416)
МИСА, 60 м2, двоипособан, 24.000; 64 м2,
двоипособан, 33.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(255416)
ЦЕНТАР, 57 м2, двособан, III, ЦГ, лифт,
усељив, 45.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(255416)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева.
060/505-54-25.
(255427)
ПРОДАЈЕМ, Содара,
трособан стан, 74 м2,
ЦГ, I спрат. Власник.
064/616-47-67.
(255433)
ПРОДАЈЕМ стан, 36
м2, једнособан, реновиран, приземље,
близу центра.,
064/829-29-02.
(255455)
МИСА, 34 м2, 15.000;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(255462)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
двособан, III,
30.0000, комплет реновиран. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(255471)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (255471)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
двособан, V, 33.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255471)

КОТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255471)
ХИТНО, повољно,
продајем трособан
стан, Содара, Дринска 15, без посредника, III спрат, са гаражом, 83 м2, 40.500
евра. 063/218-831.
(255473)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
двоипособан, IV, ТА,
хитно, 20.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(255474)
СОДАРА, трособан,
ЦГ, са гаражом,
41.000; трособан, Цг,
ПВЦ, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4752)
ТУРСКА глава, двоипособан, ЦГ, сређиван, 43.5000; центар
84 м2, ЦГ, 55.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(4752)

ТЕСЛА, сређен трособан, ЦГ; 47.000; центар нов, 93 м2, ЕГ,
72.000 и двособан,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4752)
НОВА МИСА, леп једноипособан, ТА, II
спрат, 22.00; приземље једнособан,
13.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (472)
ЦЕНТАР, 105, четворособан, ЦГ, III,
81.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-2383. (255445)
ЦЕНТАР, дуплекс 84
м2, ЦГ, VI, усељив,
61.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-2383. (255445)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VIII, леп, два лифта,
25.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-2383. (255445)
СОДАРА, двоипособан, сређен, ЦГ, VI ,
41.000. (679), „Трем”,
332-031, 063/836-2383. (255445)

ПРОДАЈЕМ апартман
у Сокобањи. Тел.
066/921-81-48. (255)
ЦЕНТАР, дворишно,
19 м2, 7.000 евра, договор. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(255518)
ТЕСЛА, трособан, ТА,
25.000 евра, усељив,
одмах. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(255518)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, IV, лифт, ЦГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, 28 м2,
ЦГ, 20.000. „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255518)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, новоградња, II
спрат, усељиво одмах, новоградња, II
спрат, усељиво одмах, повољно. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255518)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, ЦГ,
28.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(255533)
ТЕСЛА, двособан, 42
м2, 24.000; једнособан, 36 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2,
21.000; двособан
57 м2, 25.500.
(097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500;
једноипособан, поткровље 43 м2, 22.500.
(097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
СОДАРА, трособан,
83 м2, 42.000; једнособан, 46 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
МИСА, трособан, II,
98 м2, 46.000, гас,
двостран.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, двоипособан,
63 м2, 32.000; двособан 49 м2, 24.500; једноипособан, 40 м2,
23.000, гарсоњера, 23
м2, 15.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
ЦЕНТАР, троипособан, 84 м2, 53.000;
једноипособан, 39 м2,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000; двособан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255534)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 35 м2,
20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(255534)
ДВОСОБАН, 57 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж 28.000, центар
32.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(255529)

ЈЕДНОИПОСОБНИ,
40 м2, Миса нов,
24.000; Стрелиште, 34
м2, 20.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(255529)
СОДАРА, двоипособан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, кабловска, интернет. Тел. 344-254.
(255550)
ПРОДАЈЕМ два стана,
хитно, договор, уступам гробно место.
064/130-27-34.
(255555)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, II, ЦГ.
(242), „Кварт”, 346392, 064/125-62-67.
(255573)
ЦЕНТАР, једнособан,
39 м2, V, нов, ТА.
(242), „Кварт”, 346392, 064/125-62-67.
(255573)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
22.000. (300),
„Ћурчић”,
063/803-10-52.
(255575)
КОТЕЖ 2, трособан,
сређен, 64 м2, IV, ЦГ,
тераса. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(255575)

ОГЛАСИ

СТРОГИ центар, једнособан, 36 м2, VII +
галерија 12 м2. (300),
„Ћурчић”, 063/80310-52. (255575)
ИЗДАЈЕМ опремљене
станове, лукс, новосаграђене. Светог Саве
133. 065/283-53-01.
(255590)
КОТЕЖ 2, мањи двоипособан, 60 м2, IV,
ЦГ, договор, 38.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(255592)
КОТЕЖ 1, сређен
двособан, 57 м2, II,
ЦГ, 37.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (255592)
СОДАРА, сређен двоипособан, IX, није последњи, 57 м2, 32.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(255592)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, солидан,
TA, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (255592)
ТЕСЛА, новији двособан, 56 м2, ЦГ, V, две
терасе, IV, 34.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(255592)
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ТЕСЛА, двособан, 38
м2, паркети, тераса,
IV, 21.0000. (49),
„Мустанг”,
062/129-9467.(255592)
ТЕСЛА, гарсоњера, I,
25 м2, ЦГ, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(255592)
МИСА, квалитетне
укњижене гарсоњере
од 13.200 – 17.600.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(255592)
Продајем стан 46 м2,
Содара, ЦГ, одмах
усељив. 065/882-2404. (255610)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, Котеж 2 – двособан, продаје се повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(255619)
ТЕСЛА, једнособан,
II, 33 м2, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(255620)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(255620)

СОДАРА, двособан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(255623)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66 м2, IV, ЦГ,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(255309)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII, ЦГ, сређен,
22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(255309)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(255309)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усељива, 14.500.
(336), „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(255309)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, сређен,
усељив, 33.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(255309)
ПРОДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Стрелишту, 33 м2,
други спрат, Косте
Абрашевића 14/12.
013/251-42-79,
063/826-97-71.
(255645)
ВЛАСНИК продаје
намештен стан, 90 м2,
четири собе, други
спрат, Котеж 2. Тел.
064/205-03-15.
(255640)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.500.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255631)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
реновирана, I, ЦГ, 27
м2, 20.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)
ТЕСЛА, трособан, 70
м2, IV лифт, ЦГ, сређен, 47.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)

ЦЕНТАР, двособан,
реновиран, 51 м2,
ВПР, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI, 66 м2, ЦГ, гаража, 29.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255631)
СКУПШТИНА станара, продаје неуређен,
тавански простор,
140 м2, ЦГ, VII, Содара. (320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255631)
СОДАРА, одличан
двособан, 47 м2, III,
32.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(255626)
ЦЕНТАР, 2.0, 55,
31.000; двоипособан,
ЦГ, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(255628)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, одличан, ЦГ, Тесла, 2.0,
ТА, 28.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(255628)
УЛИЧНИ, 60 м2, код
Стакларе, 21.000; Тесла, 1.0, ТА, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (255628)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан стан од 46
м2, етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(255679)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 45 м2, II, ЦГ,
без улагања, са уграђеном кухињом,
31.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(255690)
МИСА, троипособан,
78 м2, II спрат, ТА,
42.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(255690)
ПРОДАЈЕМ стан, 49
м2, центру града.
064/144-43-99.
(255696)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 141, 152, 104,
45. 060/312-90-00.
(255699)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, VII
спрат, није последњи,
ЦГ, клима, лифт, реновиран, 22.000.
069/289-19-85.
(255700)
СТАН на Тесли, 50 м2,
I спрат. 064/817-1570, 064/523-29-05.
(255703)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине”, потребне некретнине/станови, куће, брза реализација.
„Стрелиште
некретнине” ,
069/196-96-05.
(255471)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
станови на Тесли.
064/668-89-15.
(255620)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина бр. 14, купује за познатог купца двособан стан у
згради. 345-534,
064/246-05-71.
(255518)

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255282)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(255631)
КУПУЈЕМО једноипособан, двособан стан
за готовину, центар,
Содара. 060/683-1064. (255626)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, интернет, КТВ. 063/370217. (СМС)
ИЗДАЈЕМ, на Тесли,
два двоипособна стана, намештена, двоспратна кућа, одвојени улази, 130 и 120
евра. 069/777-842
(255310)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, 36 м2, интернет, кабловска,
грејање. 063/309-344,
062/295-968 (255184)
ИЗДАЈЕМ удобну
комфорну собу на Тесли. 065/803-53-29.
(255365)
ИЗДАЈЕМ стан, 100
м2, нова Миса, 130
евра. 063/153-70-99.
(255368)
ИЗДАЈЕМ стан, Жарка Зрењанина, намештен, новоградња.
062/632-5452.
(255373)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, I
спрат, ЦГ, Содара.
060/051-02-44.
(255378)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, Миса,
Спортски центар, засебан улаз. 013/373027, 062/161-48-74.
(255383)
ИЗДАЈЕ се луксуз намештен стан у центру
Панчева, три спаваће, дневна, сауна, џакузи, два купатила,
350 евра. Тел.
064/290-45-39. (255)
ИЗДАЈЕМ двособан,
празан стан, без ЦГ,
на Стрелишту, у кући.
062/114-63-73.
(255487)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ЦГ, кабловска.
060/721-21-04.
(255395)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, центар,
III спрат, лифт, интерфон, кабловска,
интернет, од 1. марта.
Тел. 063/190-71-45,
251-48-98. (255428)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан у центру града,
преко пута Гимназије,
комплетно намештен,
III спрат, лифт, грејање. 063/215-844.
(255437)
БЕСПЛАТНО собу,
кухињу и купатило
издајем станарки у
Иванову. Новчана надокнада.
064/372-94.71.
(255441)
ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120 м2, са окућницом у центру Старчева. 063/502-211.
(255445)
СТАН у кући, Стрелиште, слободан од 1.
марта. 062/806-1585. (255451)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, кућа
Стрелиште. Тел. 311071, 064/587-25-35.
(255456)
ИЗДАЈЕМ стан 36 м2,
једнособан, близу
центра, намештен.
064/829-29-02.
(255455)
ИЗДАЈЕМ стан од 37
м2, на IV спрату, Котеж 1. 064/131-44-08.
(255463)
НАМЕШТЕНИ: једнособан + једнособан,
новоградња, ТА, двориште, 80 евра, код
Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(255509)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, центар,
грејање, ТА, заебан
улаз. 061/131-79-04.
(255526)
ПРАЗАН двсобан
стан, 60 м2, приземље, нова кућа, центар. 064/296-24-47.
(255532)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, 100 евра + депозит. 064/125-66-47.
(255539)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, Котеж 2.
064/418-51-15.
(255567)
ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан
на Тесли.
069/443-86-36.
(255369)
ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан
на Тесли. 069/443-8636. (2555690)
ДВОСОБАН ненамештен стан, нова Миса. Интернет.
063/775-99-86,
013/372-144.
(255770)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, вреди
погледати, видети нова Миса, 100 евра +
депозит. 064/458-9496. (255548)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Тесла,
IV спрат, Та, 130
евра. 064/226-83-78.
(255549)
ПОТРЕБАН део куће,
приземље, са шупом
или гаражом до 50
евра. 063/850-06-50.
(255499)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, екстра
опремљен, центар,
зграда. 063/262-127.
(255605)
НАМЕШТЕН двособан комфоран стан,
ТА пећ, 300 м од Стоматолошког. Тел.
066/352-710.
(255595)
ИЗДАЈЕ се намештена
соба са купатилом у
центру. 063/761-0356. (255594)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
нова, нов намештај,
ЦГ, I спрат. 064/32084-32, Ослобођења.
(255622
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36.
(255636)
ТРАЖИМ цимерку.
Сандра. 064/965-7857. (255650)
ИЗДАЈЕМ нов намештен двособан стан,
Куткова зграда. Котеж 2. 063/801-56-63.
(255656)
НАМЕШТЕНА гарсоњера за самца или самицу., кл064/866-2113. (255677)
ИЗДАЈЕМ нов стан,
потпуно намештен, у
центру Панчћева, на
дуже. Информације
само позив, 064/44056-05. (255707)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, ЦГ,
СББ, клима, Котеж 1.
063/751-62-65.
(255704)
ИЗДАЈЕМ дворишну
кућу. 063/721-21-77.
(255691)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ се пословни
простор од 85 квадрата у Моше Пијаде,
код Хотела „Тамиш”.
060/070-56-78.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ локал,
укњижен, за све делатности, топлу витрину, дуплу фритезу,
тостер за топле сендвиче, касу. 063/74164-00. (254380)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, погодан за
ауто-механичара, ауто-електричара, аутоперионицу. 064/22681-91. (254825)
ПИЈАЦА , Дом омладине, 80 м2, опремљена кафана, 18.000
евра. 061/114-11-34.
(255355)
ИЗДАЈЕМ канцеларију 17 м2, Његошева 1а, реновирана, повољнији закуп на дужи рок. 064/230-5615. (255477)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, центар, излог до
улице. 066/314-803.
(255519)
ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Ж. Зрењанина, 25 + 8 м2, власник. 345-534,
064/246-05-71.
(255518)
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, Котеж 1, Ослобођења 39.
064/330-89-88.
(255567)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 100 м2, Његошева. Тел. 063/313848. (255551)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(255584)
ИЗДАЈЕМ локал,
Стрелиште, 16 м2,
Вељка Влаховића, ролетне, излози.
064/474-99-11.
(255588)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци и на пијаци
Стрелиште. 064/40491-49. (255502)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина школа, прометно.
060/351-03-56.
(255616)
ИЗДАЈЕМ локал, 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
(255612)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду у центру, 500,
1.650 м2. 060/312-9000. (255699)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру,
100, 150, 200 м2.
060/312-90-00.
(255699)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(255679)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ шивачи,
рад на ендлерици,
равној масини, стално запослење.
063/517-001. (СМС)
ПОТРЕБАН радник у
кухињи са или без искуства, Банатско Ново Село. 063/105-0949 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством .069/301-17-00.
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством за међународни, Румунија и Македонија. 063/884-2271. (СМС)
ПОТРЕБАН водоинсталатер са искуством, за радове по
Београду. Контакт:
060/133-01-62.
(СМС)
ПОТРЕБАН радник за
чишћење паркинг гараже, једном дневно.
069/676-467. (СМС)

ПОТРЕБНИ монтери
скеле (са искуством),
грађевинској фирми
„Skele Logistik”, Панчево, Баваништански
пут 439. Контакт телефон 013/377-853 и
063/115-47-34.
(ф)
ПОТРЕБНА спремачица - апартмани
„Magnolija lux”,
Панчево.
064/393-56-90. (ф)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на
шалтеру и роштиљу.
Ћевабџиница „Хало
Лесковац”, тел.
065/896-39-78.
(254470)
ПОТРЕБНЕ пословође, шефови смене Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел.
062/896-39-74.
(254470)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи – ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел.
063/897-55-04.
(254470)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи лично
после 16 сати.
(254954)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу, слободни дани. 069/10806-54 (255217)
ЗТР потребне озбиљне жене за рад на индустријским машинама. Тел. 069/235-7100. (255066)
ПОТРЕБНА радница у
слот клубу „Kentucky”.
064/474-74-47.
(255350)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребан самостални ауто-механичари и ученици.
013/344-011,
063/372-231.
(255353)
ПОТРЕБНЕ раднице –
бувљак, звати од 8 до
13 сати. 063/337-851.
(255358)
ЕСТЕТИК студио
„Перла” тражи женског фризера са искуством. Тел. 013/344546, 065/344-54-66.
(255378)
RENOAUTO „PANTA”
расписује конкурс за
радно место: аутомеханичар.
Заинтересовани се
могу пријавити на
тел. 064/132-96-63.
(255447)
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ПОТРЕБНА конобарица, сплав „Наутикал”, 060/066-65-95.
(255693)
КАФИЋУ Cruiser потребни конобарице/це који се сналазе
у шанку и са тацном.
Нудимо стални радни
однос, пријаву, плату
и бонусе. 064/136-0027. (254478)

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-net
потребни мајстори са
искуством. 013/333311. (255517)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-net
потребан грађевински
техничар за рад на
терену. 013/333-311.
(255517)

ПОТРЕБАН радник
између 25 – 40 година за рад у ситоштампарији. Звати од
9 до 15 сати, радним
данима. 065/510-0205. (255531)
ПОТРЕБНА два извршиоца за рад на парним котловима са
атестом и два извршиоца за рад на машини, средња машинска школа. „Месопромет” Панчево. Контакт тел. 062/365-414.
(256204)
ПОТРЕБАН фризер.
064/844-31-69. (2554)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у слоту клубу
Kentucky у Његошевој. 064/474-74-47.
(255639)
БИЛИЈАР клубу Master Pool потребна
радница. 064/119-1109. (255658)

ПОТРЕБНА мушкоженска фризерка са
искуством за рад у
салону, услови одлични. 064/255-57-31.
(255643)
ПОТРЕБНА радница
или рдник за рад у
Маркету Бомбончић.
Доћи на разговор у
суботу, 24. фебруара
2018, у Моше Пијаде
4, од 18 до 20 сати.
(255661)

ПОТРЕБНА радница
са искуством у административним пословима, вођење књига.
Звати од 18 до 20 сати. 060/444-66-74.
(255661)
ТРАНСПОРТНОМ
предузећу потребан
диспечар. Услови:
ССС, одлично познавање енглеског језика,
рад на рачунару.
064/214-33-92. svetlana.flamengo@gmail.com (255694)
ПОТРЕБАН административни радник.
Услови: економски
техничар, енглески језик. 064/214-33-92.
svetlana.flamengo@
gmail.com (255694)
ПОТРЕБНИ возачи за
превоз хлеба и пецива. Превез обезбеђен.
060/864-07-71.
(255701)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (254422)

ОГЛАСИ

ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена, 069/334-76-21.
(254419)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-.
(2548123)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика.
Часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(255135)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Мајстор
Неша, Ковачица.
069/444-23-16.
(255112)
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење дрвећа, вађење пањева, сејање
траве. Фрезирање.
064/196-17-32.
(2551499
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
(255163)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(254677)

marketing@pancevac-online.rs

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa
sektoru na teritoriji Beograda. Sa sedištem u Beogradu,
Bulevar despota Stefana 115.
*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*
Poziva sve zainteresovane da se

потребан радник
помоћник фарбара за припрему возила.

prijave na oglas za poslove:
1. Vozač – dostavljač – minimum III SSS, poznavanje
grada, vozačka dozvola C ili B kategorije, da nije krivično osuđivan i da se protiv njega ne vodi teži oblik postupka iz ZOBS-a. Minimalna primanja 40.000,00 dinara
2. Pomoćnik u razvozu – minimum III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimalna primanja 35.000,00

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

Prijave slati na magacin@scb.rs
SMS prijave 064/824-25-62
Rok prijava: 15. 03. 2018. godine.

„HIPRA” d. o. o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem:
radno mesto – operater CNC mašina,
sa ili bez iskustva.
Uslov – završena мašinska škola,
tehn. za komp. upravljanje.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим ,
поправљам, уграђујем. 063/882-25-09.
(254760)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(254502)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка бојлера, ТА
пећи, шпорета. Инсталације и осветљење. Марко.
069/174-14-78.
(255185)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(255349)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/8966-20-70.
(255351)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто,
квалитетно, повољно.
063/304-476. (25535)
МАТЕМАТИКА – часови (основци, средњошколци, пријемни).
Искусна дипломирана
професорка математике. Повољно. Центар. 343-370.
(255386)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(255489)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање свих
врста кровова, стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (2557)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, педантно
и квалитетно.
061/412-44-50. (2554)
АКО вам треба чишћење стана, позовите. 064/278-71-20.
(255425)
ЧАСОВИ математике
и физике за основце.
064/651-17-51.
(255433)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(255446)
ЧАСОВИ математике,
физике, немачког.
Професорка.
064/054-67-85.
(255454)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(255460)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (255472)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(255479)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(255513)
ПРЕВОЗ робе, ствари,
селидбе комбијем. Јоца, 061/616-27-87.
(255514)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
монтажа нових цеви,
одгушења. Монтажа
санитарије. 062/382394. (2555159
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
(1255525)
СРПСКИ језик, часови, припреме за пријемне испите. Искусна
професорка. 064/32246-79. (255530)
СПРЕМАЊЕ станова
и помоћ старијима.
063/761-11-89. (2555)
ИЗРАДА ситних колача, кифлица и другог
пецива по наруџбини.
Тел. 060/761-11-81.
(255572)

Imanje „Stari Tamiš” najveće je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu Almex. Prostire se na 1100 ha. Imanje je
osnovano kao poljoprivredno dobro sredinom prošlog
veka a Almex postaje vlasnik imanja 2009. godine.
Na Starom Tamišu nalazi se farma krava. Imanju pripada i farma svinja Nadel. Pored farmi krava i svinja, na gazdinstvu Stari Tamiš nalazi se i ergela konja, koja je prvobitno izgrađena 1978. godine na poljoprivrednom dobru i kasnije ugašena, a dolaskom kompanije Almex
2009. godine ponovo je probuđena tradicija konjarstva.
Potvrda kvaliteta je i zlatna medalja na Međunarodnom
sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.
Od dolaska Almexa, objekti i samo imanje su renovirani
i pored investicija u unapredjivanje farme, u savremenu
mehanizaciju i automatizaciju farme, ambijent je takodje uredjen. Tu se nalaze ribnjak, baštenski vrt, mini zoološki vrt, muzej konjskih zaprega i bebi farma što ovo
gazdinstvo čini veoma privlačnim za posetioce.
Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost,
tačnost, stručnost ali takođe i šansu za one koji još nemaju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za zajednički razvoj i napredak. Almex ima širok spektar oblasti
poslovanja u kojima zapošljava oko 1500 radnika različitih strukovnih profila i obrazovanja.
Stari Tamiš a. d. Pančevo raspisuje konkurs
za radno mesto:

VODOINSTALATER
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu:
Stari Tamiš a. d. Pančevo
Kestenova 004
26000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENЈE
Konkurs je otvoren do 28. 02. 2018. godine.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 11, у ламели 5, укупне површине
10.52 м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по почетној цени од 1.000,00 динара
по метру/квадратном.
Локал бр. 9, у ламели 7, укупне површине
10.52 м² на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по почетној цени од 1.000,00 динара
по метру квадратном.
Локал бр. 6, у ламели 9, укупне површине
68,50 10.52 м² на „Зеленој пијаци”, Улица
Ослобођења б.б., по почетној цени од 1.000,00
динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на
огласним таблама Радне заједнице (Панчево,
Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Петак, 23. фебруар 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила, вентили, славине,
одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (255582)

ЧИСТИМО таване,
подруме, одношење
ствари, рушења кућа,
бетона, повољно.
064/122-69-78.
(255586)
РАДИМО све физичке послове: рушења,
чишћења дворишта,
обарање стабала, итд.
060/035-47-40.
(255586)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(255493)
КОМПЈУТЕРСКИ сервис, поправка, чишћење, инсталирање
нових програма. Брзо
повољно. 060/351-0354. (255616)
МЕДИЦИНСКИ педикир: урасли нокти,
курје очи, масажђа,
релакс, терапеутска.
061/308-95-86.
(255629)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(255625)
СЕЛИДБЕ, превоз робе са радницима и
уклањамо стари намештај. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(255627)
ЧИСТИМ шут, рушим
старе објекте, чистим
подруме, таване.
Златко. 061/144-8280, 063/196-54-56.
(255627)
ФИЗИКА, хемија, математика (основцима,
средњошколцима и
студентима).
Професорка.
063/842-81-90.
(255647)
ПРИПРЕМА за упис у
средњу школу (мала
матура), математика,
физика и хемија.
063/856-48-70.
(255647)

ДИЈАГНОСТИКА и
третман, говорно-језичких поремећаја.
Контакт, 065/367-4188. (255676)
ДУБИНСКО прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(255695)

ПОМОЋ у кући и нега
старих лица. 064/67209-70. (255653)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење
пањева и фрезирање
башта. 064/196-1732. (255705)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
(255790)
ЧИСТИМО таване,
подруме и шут.
061/321-77-93.
(255712)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)
ОРГАНИЗУЈЕМО!!!
све врсте прослава,
до 100 места, већ од
9.99 евра. 063/89200-07.

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246368. (255287)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтаћа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(254743)

ОГЛАСИ
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На дан Сретења господњег, 15. фебруара 2018. године,
вечним сном заспала је наша драга

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (255556)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(255556)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(255556)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (255556)
КОМБИ селидбе и
остале услуге, плус
приколица. 060/36003-89. (2155527)
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. (259)
КИРБИ дубинско усисавање и прање немештаја. Гоша, 064/33849-78. (255678)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних
ЦО2 апарата, рисивера, ауто-кључева,
обезбеђење аутомобила. 063/800-01-96.
(255442)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(255461)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (255466)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, молерај, термоизолација, шпалетне,
амстронг материјал.
060/131-81-70.
(255467)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
спуштени плафони
амстронг, термоизолација, керамика, вода, материјал.
060/131-81-70.
(255467)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(255544)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(255547)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(255563)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(255563)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(255527)

БОСИЉКА СЛЕПЧЕВИЋ
рођ. Шепа
из Владимировца
11. VII 1930 – 15. II 2018.
Поносни што је била наша мајка, ташта, бака и прабака,
захвални за сву љубав и доброту, тугујемо...
Породице: ВИШЕКРУНА и ВЛАДИСАВЉЕВ, ћерке,
зетови, унуци и праунуци
(86/255611)

После кратке и тешке болести, преминула је наша

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ
1935–2018.
Последњи поздрав и вечни спокој.
Ожалошћени: син САША, снаја ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА
(33/255480)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(255621)
ЛАЛЕ, превозим кипром, повољно, грађевински материјал,
шут, туцаник за насипање путева.
064/354-69-94,
064/754-02-72.
(255689)

Последњи поздрав мојој
тети

ЈЕЛЕНИ
ЈОВИЧИЋ

ЈЕЛЕНИ
ЈОВИЧИЋ

ЈАСМИНА, ДУШИЦА
и ЗОРАН

1931–2018.
од сестара НАДЕ,
МИРЕ и СОФИЈЕ, брата
ДУШАНА, снаје
НАДЕЖДЕ
и зета ВУЈАДИНА

(80/255601)

(79/255600)

1931–2018.

РАЗНО

УСТУПАМ уз договор
два гробна места,
сређена, Католичко
гробље.
064/438-12-35.
(255436)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу месечну студентску карту бр. 5318, издату од
АТП-а Панчево, на
име Наталија Карић.
(255393)
ИНВАЛИДСКА пензија, 1968, тражи жену
ради брака, сличних
година.
065/672-87-01.
(255459)

Последњи поздрав вољеној

Драгом стрицу и деди

РАДОМИРУ ДАНГУБИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим сећањима.
Твоји: ЂОРЂЕ, АНА, УРОШ и НЕМАЊА
(130/4752)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 14. фебруара 2018, у 90. години,
преминула наша драга

Последњи поздрав

ЉУБИЦА ВИШЕКРУНА
Сахранa је обављена 15. фебруара 2018. године
на гробљу у Банатском Новом Селу.
Ожалошћени: супруг УРОШ, син СТОЈАН
и унуци МАРКО и СТЕФАН

ПАП ЗОЛТАНУ

ПАП ЗОЛТАНУ

(121/255681)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
од супруге ЕРЖИКЕ и сина ЗОЛИКЕ с породицом

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

од СНЕЖЕ, ПЕЂЕ,
ВЛАДЕ и САШЕ

Поштоване колеге, драги пријатељи, небројени рођаци.
Нажалост нисам у могућности да појединачно одговорим на сву исказану подршку и саучешће које сте ми
упутили кроз велики број пристиглих телеграма, порука и мејлова. Стога, користим ову прилику да се свима
који су са мном поделили бол и били ми снага у испраћају мајке на вечни починак, овим путем захвалим.
Посебно желим да изразим захвалност колегама из
Хитне помоћи Дома здравља Панчево, колегама из
Хитног пријема и Интензивне неге Опште болнице
Панчево, као и колегама из Ургентног центра и Института за плућне болести Клиничког центра Србије, који
су урадили све што је било у њиховој моћи да јој последње дане овоземаљског живота учине мање болним.
Хвала вам.
Др СТОЈАН Уроша ВИШЕКРУНА

(92/255633)

(122/255686)

Последњи поздрав брату
и ујаку

Искрено саосећамо са колегом др Стојаном поводом смрти његове мајке

(116/255674)

Последњи поздрав

(126/ф)

Последњи поздрав ујаку

Последњи поздрав

ЗОЛИЈУ

ПАП ЗОЛТАНУ
1955–2018.

ПАП ЗОЛТАНУ
1955–2018.

Ожалошћени: мајка ЕРЖЕБЕТ
и брат ЈАНИ с породицом

Кум ТИНЧЕ с породицом

(69/255578)

(68/255579)

ЗОЛИЈУ
ХИЛДА, ТОМА, ГОЦА
и САША
(93/255633)

ЉУБИЦЕ ВИШЕКРУНЕ
20. фебруара напустила нас је наша драга
Колектив Опште болнице Панчево
(57/ф)

Последњи поздрав

НАДА ЂУРИШ
девојачко Шујица
1952-2018.
Отишла си тихо и неприметно. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: муж МИХАЈЛО, син ИГОР, ћерка ИВАНА,
зет ЖЕЉКО и унук МИЛОШ

ПАП ЗОЛТАН

ПАП ЗОЛТАНУ
од породица ЗОРОСКИ, ЈОВЕСКИ и ПЕРИЋ
(117/255675)

(128/255711)

Последњи поздрав од СЛАВИЦЕ
и ВЕРИЦЕ

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој сестри, тетки и баки

Последњи поздрав куму

(70/255580)

15. фебруара 2018. преминуо је наш драги

НАДИ ЂУРИШ
1952–2018.

ЂУРО
МИХАЈЛОВИЋ
СВЕТИСЛАВ
РАНЧИЋ
1942–2018.
Синови МИРОСЛАВ
и ДРАГОСЛАВ, снаје
АЛЕКСАНДРА
и СНЕЖАНА и унуци
ЈЕЛЕНА, МАРИЈА,
АНА и ЂОРЂЕ
(39/255491)

ЗОЛИЈУ

Хвала ти за све незаборавне тренутке проведене с тобом.
Ожалошћене твоје сестре: БОЈА, МИРА, НЕНА
и СЕКА с породицама

МИЛИЦА, ДАНИЕЛ
и ПЕТАР с породицама

од кумова МИЋЕ, ЛЕЦЕ
и ЖЕЉКА

(94/255638)

(71/2555819

(129/225571)

Последњи поздрав
комшији од станара
зграде у Михајла
Петровића Аласа 21
(5/255389)

ПАП ЗОЛТАНУ

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

Петак, 23. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгој мајци, бабки и свекрви

Последњи поздрав нашем драгом

ЗУЗИ ХРЋАН
1944–2018.

ДУШАНУ ТОМИНУ
1941–2018.

Наша вољена преминула је 14. фебруара, али ће заувек живети у
нашим срцима.
Ожалошћени: синови СТЕВАН и САША, унук МИХАЈЛО
и снаја МИЛИЦА

који је преминуо 15. фебруара.
Живеће заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ВИДА, син ЗОРАН,
снајка БРАНКА, унук ЈОВАН, ћерка
РУЖИЦА и зет БЕЛА

(31/255457)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој
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ВИТОМИР СТЕВОВИЋ
1937–2018.

(27/255438)

13. фебруара нас је напустила наша драга мајка, бака и прабака

Наш вољени преминуо је 14. фебруара 2018, али
ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга РАДОСАВА, синови
ДРАГАН и ГОРАН, унука МАКСИЈАНА и снаја
РУЖИЦА
(20/255421)

Последњи поздрав нашем драгом

ЗУЗИ ХРЋАН

АНА ЦАРАН
1934–2018.

СУЗАНИ

Честитост, храброст,
поштење, снага
и ведрина које су те
красиле остаће у
трајном сећању твојих
комшија
у Цвијићевој 15

ХРЋАН

Јетрва ЈЕЛИЦА

Ожалошћени: синови ДРАГАН и ЗОРАН, снаје МИЛИЦА
и ВИШЊА, зет НЕМАЊА, унуци СРЂАН, САНДРА и ИВАН
и праунуци ЛАВ и ЛУКА

деда ВИТИ

(10/255397)

(108/255662)

(46/255505)

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава.
С тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 18. фебруара 2018. напустио наш

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 20.
фебруара 2018. напустио наш вољени

Последњи поздрав

Твоја унука, твоје дедино окце ТАТЈАНА, зет
ДАМЈАН и праунуке АНЂЕЛА, ДУЊА и САРА
(21/255422)

ИВАНУ РАДОНИЋУ

Последњи поздрав вољеној мами

Последњи поздрав пријатељу

АНИ
ДРУЖИНИЋ
1931–2018.

ВИТОМИР
СТЕВОВИЋ
ВИТО

од станара зграде
у Ђ. Даничића 8

ИВАН РАДОНИЋ

НИКОЛА НЕГОВАН
1940–2018.
Много је разлога да те са поносом памтимо и од
заборава чувамо.
Твоји најмилији: син ДРАГАН, снаја ВЕСНА,
унуке ДИЈАНА и ТАМАРА с породицом
(104/255654)

1934–2018.
Сахрана ће се одржати 23. фебруара, у 13 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћена супруга МИРА, ћерка ЗОРА, унуци
БРАНКО и СТЕФАН, унуке БОЈАНА, ИВАНА
и НИНА, праунук ЈОВАН, снаја МИЛЕНА,
зет ЏАЕЛС и остала родбина

(127/255706)

Последњи поздрав драгој

(109/255667)

Последњи поздрав баки

Последњи поздрав оцу и
брату

ЉИЉАНИ
ЈОВАНОВ

С љубављу и поносом те
чувамо од заборава.
Почивај у миру.
Ћерка МАРИЈА
и зет ЗОРАН

Увек ћемо те се радо сећати.
Породица ПОПАДИЋ
(9/255394)

(47/355506)

НИКОЛИ
НЕГОВАНУ

монахиња
КИРИАКИЈА
КИРА

Син ДРАГАН и сестра
ВЕРА с породицама

1960–2018.
Неутешни: мама
МИРЈАНА, ћерка ИВА,
унука КИРА, зет ВАЊА,
сестра ВЕСНА
и сестрић ЗОРАН

(105/255654)

(83/255608)

1940–2018.

Почивај у миру, памтићемо твоју доброту и пожртвованост.

МАРИЈИ ФЕСТ
1948–2018.
Твој праунук МАТЕЈА и ЕЛВИРА

Породица ОСТОЈИЋ

(8/255392)

(26/255431)

Четдесетодневни помен
вољеној сестри

ЖАРКУ РАКИЋУ
1934–2018.
Ожалошћена супруга ЈЕЛЕНА, син ДРАГАН, снаја
ДРАГАНА и унук НЕМАЊА
(124/255697)

МАРИЦИ

13. II 1943 – 17. I 2018.

ЛЕКСОВИЋ

Последњи поздрав вољеној

Нашој комшиници

Последњи поздрав супругу и оцу

МАРИЈА
ЛЕКСОВИЋ

Последњи поздрав вољеној

МАРИЈИ ФЕСТ

АЊУКИ

АЊУКИ

Оставила си доброту која се не заборавља и тугу
која не пролази.
Почивај у миру.
Унука МАРЈАНА,
праунука ЈОВАНА
и зет ЗОРАН

Хвала на великој љубави.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Почивај у миру.
Унука ГОЦА и праунуке
ДАЈАНА и САБИНА

(49/255506)

(48/255506)

преминулој 16. фебруара
2018, у 70 години.

Поносни што смо те
имали, воле те заувек
твоја деца

Заувек у срцу и души.
Твоји: сестра ЈЕЛА и
брат ПЕРА с породицом

Последњи поздрав од
станара у Дунавској 6
из Панчева

(51/255513)

(125/255698)

(59/255546)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

20. фебруара нас је напустио наш вољени

МОМИРУ
ПАВЛОВИЋУ

МОМИР ПАВЛОВИЋ

МОМИР ПАВЛОВИЋ
1949–2018.

Драги мој Момире, хвала ти за сваки тренутак који смо провели
заједно.

Заувек ће остати у нашим мислима и срцима.

драгом брату и ујаку.
МОМИРКА, ДЕЈАН,
БИЉАНА, ЛАРА,
ЗВЕЗДАНА и СЛАВКО
(118/255680)

Заувек у мом срцу.
Последњи поздрав

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА, син ВЛАДИМИР, снаја ЈЕЛЕНА,
зет РАЈКО и унуке МИНА, АНАСТАСИА и ЛАНА

Твоја супруга ЈЕЛЕНА
(96/255640)

(95/255640)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом оцу, тасту и деди

Последњи поздрав драгом оцу, свекру и деди

МОМИРУ

од пријатеља ВИНКЕ
и МОМЧИЛА

МОМИРУ

МОМИРУ

(120/255683)

МОМИРУ

Последњи поздрав

од таште ЈАГОДЕ

од ИВАНЕ, РАЈКА и АНАСТАСИЕ

од ВЛАДЕ, ЈЕЛЕНЕ, МИНЕ и ЛАНЕ

(119/255682)

(97/255640)

(98/255641)

Последњи поздрав нашем

Мом стрицу

17. фебруара 2018. преминуо је наш вољени

МОМИРУ
ПАВЛОВИЋУ

РАДЕТУ ДАНГУБИЋУ
Драги Раде, све си нас задужио да те памтимо по
свим људским врлинама које човек може да има.
СЛАВКО ДАНГУБИЋ с породицама ДАНИЛА
и ЈЕЛЕНЕ

РАДОМИР ДАНГУБИЋ

(53/255536)

РАДОМИРУ
ДАНГУБИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Колектив одељења
Психијатрије Опште
болнице Панчево
(100/255648)

Последњи поздрав

НАДА с породицом
(110/255668)

1927–2018.

Последњи поздрав драгом ујаку и шураку

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Био си диван супруг, отац и деда и надасве племенит човек. Хвала ти за све.

Твоја ВЕРА с породицом
(42/255497)

дипл. инж. РАДОМИРУ Ђ. ДАНГУБИЋУ
25. III 1927 – 17. II 2018.
Био си увек пример за племенитост, пожртвованост и
оданост идеји да помогнеш другима.
Породица РИСТИЋ и ДОКАС

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

чика МОМИРУ
од ОЉЕ и БАНЕТА
(107/255662)

10. фебруара преминуо
је наш

(66/И)

Последњи поздрав драгом пријатељу и другу

Последњи поздрав драгој
прији

Последњи поздрав нашем драгом

10. фебруара умрла је
моја мајка

БЛАЖА
НИКОЛОВСКИ
1940–2018.

чика РАДЕТУ

РАДЕТУ ДАНГУБИЋУ

Породица ТОДОРОВ
(61/255554)

СТОЈАНКИ

Колектив „Петрол пројекта”
(102/255565)

МИЦА, МИКА
и МИЛАН
(78/255598)

СТОЈАНКА
ВЛАЈИЋ
рођ. 1929.
За њом тугују: син
СТЕВАН, снаја
БИЉАНА, унука МИЛИЦА, унук ЛАЗАР,
КРИСТИНА и праунука
ЛАРА
(77/255597)

Остаћеш заувек у нашим
срцима.
Почивај у миру.
Ожалошћени: супруга
ЗОРИЦА, ћерка
СЛАЂАНА, зет
МИРОСЛАВ и унуци
ИГОР и МАРКО
с породицама
(76/255596)

Петак, 23. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

15. фебруара 2018, после тешке болести преминуо је наш

СЛАВКО СТАНИЋ
1938–2018.
Био је велики човек, великог срца.
Заувек ће живети у нашим мислима и срцима.
Супруга МИРА, син МИЛОМИР,
кћерка СЛАВИЦА, унуке ТАМАРА, ИВА
и НАЂА, снаја МАРИЈА и зет НЕНАД
(3/255378)

СЕЋАЊЕ

25

26. фебруара навршава се тужних годину дана откако нас је напустио наш драги

СТЕВАН НАЂ

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ
2013–2018.

С љубављу и поштовањем чувају
успомену на њега његови најмилији

Сине наш вољени,

(64/255562)

прошло је пет година откада си нас заувек
напустио, али бол, бол је јак као првог дана.
Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Двадесет година није с
нама наша драга

Прође најтужнијих шест месеци
Једина наша

Твоји родитељи
(52/255524)

Шестомесечни помен

СЛАВКУ
СТАНИЋУ
1938–2018.

МАЦО
СЛАВКУ

Било је лепо имати те за
комшију.
Станари зграде
у Стевана Сремца 74

од породице БОГАВАЦ

(62/255557)

(22/255426)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом неће никада. Остали смо уксраћени твоје љубави,
топлине и пажње. Неизмерно нам недостајеш.
Неутешни мама и тата

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ

(87/255615)

(88/255615)

1. мар та на вр ша ва се
шест месеци од твог одласка на вечни починак

Прошло је шест месеци
откако си нас напустила

МАЦО

СЛАВКУ
СТАНИЋУ
од породице
СТОЈИЉКОВИЋ

ДРАГАНИ МАРИНКОВИЋ
1972–2017.
Драга мама, твоја звезда ће увек да светли, јер
мама све зна.
Ожалошћени: ИЦА, МИША и РАША

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

(72/255583)

Нашем

Живите у нашим мислима.

ПОПУСТ

Неутешни: супруга
СУЗАНА, ћерке МИРНА
и ДАНИЕЛА, зет ГОРАН
и унуци САЊА,
НЕВЕНА, МАРКО
и НИКОЛИНА

24. фебруара 2018, у 11 сати, на Новом гробљу,
године даваћемо шестомесечни помен нашој
драгој

КЕРЕБИЋ

(2/255358)

ДУШАН
РАИЧКОВИЋ

Породица

IN MEMORIAM

СЛАВКУ СТАНИЋУ

(74/255591)

1998–2018.

(101/255649)

Дадо моја једина, кажу да је прошло шест месеци... Ништа није прошло... Све је стало.
Ћутим... гледам.... зажмурим...
Твој БАТА с породицом

од колега: ВУЛА,
ЗИНДОВИЋА
и МИЛОРАДА ТАСИЋА

ЈЕЛЕНА ЋИКА

Отишла си без поздрава, а нама си оставила
бол и тугу.
Твоја тека и твој брат
ГОГА
(12/255401)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН с породицом
(89/255617)

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

СЕЋАЊЕ

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2018.
Били смо, имали, могли, А онда... требало је носити и изнети, стати и остати, издићи се и наставити даље, без Тебе.
Твоја породица
(55/255541)

(82/255606)

25. фебруара навршава се пет година од смрти нашег

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА АЦЕ
Време пролази, бол и туга не престају. Недостајеш
много.
Твоји најмилији

ДРАГОСЛАВ
ПАНТИЋ

27. II 2016 – 27. II 2018.
Куме, сећања не бледе. Никада те нећемо заборавити.
ЖЕЉКО, ДУШИЦА и МИЛАНА

25. II 2002 – 25. II 2018.
С љубављу и поштовањем живиш у нашим сећањима.
Твоји најмилији:
ЈОВАНКА, НЕНАД,
ЈАСМИНА и ДРАГАН

(123/

(84/255610)

Мој брат

ДУШАН ЛАЗИЋ

ПОМЕН
27. фебруара 2018. навршавају се две године
од смрти мог брата

ПОМЕН

ВАСИЛИЈЕ ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2018.
Давно је отишао, али из наших мисли и срца неће никада.
Твоја сестра РУЖИЦА с породицом

(85/255611)

Навршавају се две године од смрти вољене мајке

(56/25543)

Годишњи помен

ДУШАН ЛАЗИЋ

1932–2017.
Увек си у нашим мислима.
Супруга ГИНА, ћерка ОЉА, унуци и праунуци

Вечни помен од брата
ЗОРАНА

27. фебруара 2018. навршавају се две године
од смрти мог брата Душана.
Вечна помен од сестре
ЉИЉАНЕ и зета
МИЛОША с породицом

(58/255545)

(113/255671)

(112/255670)

ДУШАНА
МИОДРАГ СУБОТИН

НАДЕ ЗАГОРАЦ
Никада те нећемо заборавити.

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2018.
Болно и тужно сећање на дан када си нас заувек напустио.
Мајка ДРАГИЦА, брат МАРКО, снаја ИВАНА
и братанци МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА
(4/255385)

Твоје ћерке ЉИЉАНА
и МИРА с породицом
(50/255507)

26

Петак, 23. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 25. фебруара, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаће се
четрдесетодневни помен мом вољеном сину Данету

ДАМИР БЕКЧИЋ

СЕЋАЊЕ

Навршава се година откада нас је напустила

БРАНКО ЦВИЈАН

ЈЕЛЕНА АПОСТОЛОВСКИ
1984–2017.

Већ пола године ниси с нама, али и даље
живиш у нашим мислима и срцима.
Туга и бол су велики. Не постоје речи утехе.
Воле те твоје: МИЛЕНА, ДРАГАНА
и ДРАГИЦА

Његова неутешна мајка
(29/255443)

Тугу у нашим срцима не може време да
избрише, јер увек си била део нашег живота и вечно ћеш остати у нашим срцима.
У срцу те чувају твоји најмилији
(24/255430)

(28/255440)

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима

Сећање на наше драге

АБАЏИН

ДАНЕ
Много недостајеш...
Твоја бака ЗЛАТА, ујак ПРЕДРАГ и ујна ДРАГАНА
(37/255488)

Поносимо се вама, захвални што сте живели и
стварали за нас

ЂОРЂЕВИЋ

ЖИВОЈИН

ТЕРЕЗИЈА

1936–1998.

1934–2015.

Заувек у нашим мислима.
Ћерке НАДА и ИРЕНА са својим породицама
(111/255661)

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ

ВИНКА ИЛИЋ
ПАНИЋ

28. II 2014 – 28. II 2018.

28. II 2015 – 28. II 2018.

У срцу те носимо, а од заборава чувамо.

Време је пролазно, а сећање је вечно.

Твоја породица

Твоја мама и сестра

Тетка ЦВЕТА
са фамилијом

(17/255414)

(67/255574)

(25/255431)

У уторак, 27. фебруара, у 11 сати, на Новом
православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

др ЕВА

(75/255609)

25. II 2018.
шест месеци

СЕЋАЊЕ

ДАРИНКИ МИЛОШЕВИЋ
1931–2018.
Много нам недостајеш.
Твоје: ћерка ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА
с породицама

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА
23. II 2011 – 23. II 2018.
Чувамо га од заборава.

Четрдесетодневни помен

ЗОРАН ПЕРИН

СЛАВИЦА
ЂОРЂЕВИЋ
МАЈА

Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА
(23/255429)

(54/255540)

2013–2018.

1984–2017.

др ДУШАН

6. III 2015 – 6. III 2018.
27. II 1928 – 8. IX 2017.
Уместо деведесетог рођендана, шест месеци туге и
празнине за нашим драгим татом и дедом Душком,
а три године за нашом драгом мамом и баком Евом.
Ћерке ЈОВАНКА, МАЈА и ВАЛЕРИЈА и унучад
ДАМЈАН и ЛИДИЈА и остала родбина

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА
АПОСТОЛОВСКИ

Ако ти јаве: умро сам,
не веруј
то не умем.
Заувек ћеш живети у нама. Волимо те!
Твоји: КРИСТИНА,
МАРТИН и СИНТИЈА

28. фебруара 2018. навршава се годину дана
откад ниси с нама

СЛОБОДАН

(73/255587)

ПЕТРОВСКИ
Време пролази, а туга
остаје.
Твоје: ДАНА, САШКА
и МИРА с породицом

Снаја МИЛИЦА с децом

(32/255475)

(90/255618)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

26. II 2009 – 26. II 2018.

СЕЋАЊЕ

МИЛКИ
ОРОЗОВИЋ

РИСТА
Н. ПОПОВИЋ
ДРАГАН

АЦА ЧИНИЋ
2007–2018.
Прошле су тужне и болне године без тебе.

Ћерка СЛАЂАНА, зет
СЛАЂАН и унук ЂОРЂЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

25. II 1993 – 25. II 2018.
Од смрти те нисмо могли
сачувати, али те чувамо
од заборава.
Супруга НАДА и кћи
МИЛЕНА с породицом

(91/255624)

(63/255559)

(60/255551

(16/255411)

Увек ћемо бити у нашм
срцима.

ЊЕЖИЋ

Десет година без нашег брата

Поштована родбино и
пријатељи, обавештавамо вас да ће се у суботу,
24. фебруара 2018, у 12
сати на Старом православном гробљу, одржати шестомесечни помен
нашој вољеној и драгој

Твоја ЗОРА

26. фебруара је твој рођендан, 5. марта се навршава шест
месеци откако ниси с нама

СЛОБОДАН

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ

ПЕТРОВСКИ

2001–2008.

2009–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НЕНАД
с породицом

Увек си у нашим мислима.
Недостајеш нам.
Сестра ЉУБИЦА
с породицом

С љубављу за незаборав: сестре ДИВНА и ЈАСМИНА

1960–2018.
Твоји: мајка МАРА и брат ДУШАН с породицом

Породица

(38/255490)

(45/255504)

(19/255420)

(11/255398)

(81/255602)

КАТИЦИ КАРА
ДУШАНА КИРИЛОВА
1967–2008.

МИЛАН СТОЈАКОВИЋ

Петак, 23. фебруар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ

27

28. фебруара 2018. навршава се година
откад није с нама наш

1998–2018.

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ
МАТЕО ВУКОВИЋ МАША

И после двадесет година туга и бол не престају.
Твој син ДУШАН и супруга САЊА
(40/255494)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Кажу, време тугу брише, ал туге и бола је
све више.
Знаш колико смо те волели, ал само да
знаш колико нам недостајеш.
Најтеже је кад ти недостаје неко, а знаш
да се вратити неће.
Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, ћерка
ЈЕЛЕНА и син НЕНАД с породицом
(15/255406)

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ

СРБОСЛАВ БАТА БЕБА

Сећање на тебе не бледи, љубав према теби не
умире

Тужно сећање, све је исто огромна празнина, жаљење за тобом.

14. V 1950 – 15. II 2017.

17. VI 1923 – 26. II 2007.
Када би сузе градиле пут до тебе, а сећање
пут, нашли бисмо те у Рају и вратили кући.
Хвала ти!
Породица БЕБА
(34/255483)

Сећање на

Липика, година је пролетела као муња. Још не
верујемо да ти ниси с нама. Очекујемо кад ћеш
полако да отвориш врата. У мислима си сваког
дана с нама.
Твоји: МИЋА, ЗОКИ
и ЦИЦА

ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ
ВЛАДА
2003–2018.

Твоји: мама, тата и сестра
(18/255417)

ГОРАН РАДОЈЧИЋ
1. V 1968 – 28. II1998.
Твој брат БОГОЉУБ, снаја ЉУБИЦА, братаница
САЊА и братић БОЈАН

Пет тужних година без мојих маме и тате

ЕРДЕЉАН

(103/255652)

(1/255359)

Прошло је десет година откако нас је напустио
наш вољени и драги

Једногодишњи помен

МАРИЈА

МИЛАНА ДЕКИЋА
11. XII 1949 – 22. II 2017.
Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у
нашим срцима и мислима
Твоје: СТАНКА, СЛАВИЦА
и ДЕЈАНА с породицом

ПАВЛЕ ГУРАН

ФРЕДИ ВИГ
1938–2008.

СЕЋАЊЕ

Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга
ИВАНКА, син САЛЕ, унуци МИША и КАЋА
(65/255562)

1. марта навршава се двадесет година откако није с нама

Ујни

Увек си у нашим срцима.
Супруга МАРИЈА,
синови СТОЈАН
и ТОМА, снаја ЈЕЛА,
унуке БИЉА, ЉИЉА,
ЈУЛИЈА и ДУЊА
и зетови СРЂАН
и ВЛАДИЦА
(30/255450)

МИЛАНА ДЕКИЋА
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твој кум СЛАВКО с породицом
(7/255391)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДА
БОШКОВСКИ

ГРОЗДИ
БОШКОВСКИ

Твоји најмилији
(35/255485)

(114/255672)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЈЕЛЕНА
СТЕФАНОВИЋ
1936–2014.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МЛАДЕН
с породицом

ПЕТАР
М. АНДРИЋ
2009–2018.
Почивај у миру.
Твоја вољена породица

(14/255405)

(115/255673)

27. фебруара 2018. навршава се годину дана од смрти
наше драге и вољене

28. фебруара 2018, у 11
сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

баба ЖИВКИ

АЛЕКСОВСКИ

Остајеш да живиш у сећањима оних који су те
волели.
Ћерка БРАНКИЦА
с породицом

40 година
Вољени остају у срцу.
Њихова РУЛЕ
с породицом

(43/255500)

(44/255500)

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2018.
Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоји: мама МИЛОДАРКА
и сестра ВИОЛЕТА
с породицом

У суботу, 24. фебруара
навршава се четрдесет
дана откако није међу
нама

20 година

24. фебруара 2018, у 11 сати, на гробљу, у Долову одржаћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ

(13/255403)

7. VII 1932 – 11. III 2017.

(6/255310)

Сећање на

ЈОВИЦА

16. V 1939 – 20. II 2013.
4. III 1933 – 6. VII 2012.
Мама, много ми недостају твоје речи, твој загрљај и твоја искреност, и исто толико ми и тата
недостаје, и ваша пажња и неизмерна љубав којом сте ме обасипали. Увек сте у мом срцу. С љубављу вас се сећамо.
Ћерка ЗОРИЦА са супругом ДАРКОМ

ЗАГОРКА
КУЛАУЗОВ
ГОРИЦА

Твоји најмилији

Помен ће се одржати на
Ста ром пра во слав ном
гробљу, у 11 сати.
С љубављу и поштовањем: ћерка МИЛЕНА,
зет МИОДРАГ, унук
НЕМАЊА, сестрић
СЛАВКО, сестричине
САЊА и МИОМИРА
и зет СЛОБОДАН

(106/255660)

(41/255495)

РОСИ МИЛОШЕВ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БОЈАНЕ
ЛАТИФИЋ

ЈАНОШУ
КУЗМИЋУ

Њена породица

С тугом и болом твоја
супруга НАДА
с породицом и брат
ЈОЖИ с породицом

(36/255486)

(99/255646)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

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

Добили близанце: сина и ћерку
15. јануара: Марија и Марину – Барбара и Дејан Николић.

Добили ћерку
21. јануара: Јовану – Силвија Стевановић и Пуниша Раду, Ану – Драгана Кнежевић и Марјан Павловић;
4. фебруара: Ђурђу – Александра и Милан Шљивар; 5. фебруара: Нину – Александра Николић и Миомир Стаменов; 6. фебруара: Ању _– Данијела и Горан Николић, Сташу – Анђела Петровић и Ненад Јовић; 7. фебруара: Емилију – Милица и Милан Жалац; 8. фебруара: Јану – Јелена и Дејан Козловачки,
Хелену – Марија и Горан Војиновић; 9. фебруара: Лену – Јелена и Драгомир Чурлић; 12. фебруара: Теодору – Ивона и Немања Бунчић, Дуњу – Ивана и Саша Левнајић; 13. фебруара: Адријану – Ана и Жива Недић; 14. фебруара: Алису – Андреа и Маринко Крговић.
18. јануара: Богдана – Јасмина и Небојша Павлоски; 27. јануара: Лазара – Весна и Дејан Јовчић; 2.
фебруара: Александруа – Флорина Спореа и Дрегенел Бренић; 5. фебруара: Уроша – Марија Дукић
Димитрић и Младен Димитрић, Јакова – Николета и Александар Фара; 6. фебруара: Петра – Данијела и Тихомир Гаић, Марка – Јелена и Михаиел Марина; 7. фебруара: Милоша – Бригита и Иван Палић, Страхињу – Александра и Горан Самарџић, Николу – Бранислава и Душан Шуњка, Данила – Јована и Лука Ајкало, Николу – Валентина Петровић и Александар Зечевић; 8. фебруара: Вању – Мирјана и Иван Милосављевић; 9. фебруара: Стефана – Санелма Радуљ; 11. фебруара: Стефана – Драгана Пешић Милошевић и Иван Милошевић, Луку – Тања и Саша Кељевић, Стефана – Јована и Игор
Илишев, Матеју – Сања и Дарко Трнинић; 12. фебруара: Вукашина – Кристина и Драган Павловић,
Алексеја – Татјана и Желимир Шипицки; 14. фебруара: Павла – Кристина и Ненад Ђуришић.

УМРЛИ
8. фебруара: Душан Живковић (1971), Живка Јеминовић (1941), Никола Драксин (1940); 9. фебруара:
Милка Ковачевић (1924), Вера Ђурчић (1942), Виолета Јанкуловски (1959), Ђурђевка Игњатов (1933), Душанка Зорић (1949); 10. фебруара: Биљана Ковачевић (1956), Драгица Краварски (1932), Фрања Дарадић (1934), Блажа Николовски (1940), Иванка Стејић (1931), Сава Њагул (1955), Милица Марковић
(1949), Стојанка Влајић (1929), Љубосава Ковачевић (1933); 11. фебруара: Марија Влајнић (1932), Стеванија Момиров (1933), Зуза Ленхарт (1937), Марци Цеснак (1950), Николаје Бабуц (1949); 12. фебруара: Станко Тегелтија (1933), Смиља Илић (1938), Живка Борна (1929), Роза Рестак (1930), Никола Каришик (1929); 13. фебруара: Ана Царан (1934), Катица Бабин (1940), Нада Миљковић (1940), Љиљана Јованов (1947), Љиљана Нићивојевић (1952), Спасе Дончевски (1931); 14. фебруара: Стефанија Ђурић
(1932), Анка Мисинај (1971), Зуза Хрћан (1944), Ана Дружинић (1931); 15. фебруара: Загорка Николић
(1934), Босиљка Слепчевић (1930), Светислав Ранчић (1942), Славко Станић (1938), Владимир Мрашић
(1948), Јован Женарју (1964); 16. фебруара: Мевла Богућанин (1932), Братислав Вуков (1952), Ђуро Михајловић (1942), Марија Фест (1948), Златомир Ђурић (1961), Станислав Ристић (1937), Георгије Станковић (1933); 17. фебруара: Радомир Дангубић (1927), Богољуб Косанић (1938), Милан Растовић (1950),
Ержебет Нађ (1930); 18. фебруара: Никола Букур (1953), Русалина Тома (1945), Никола Негован (1940),
Слободанка Николић (1929), Нада Чордић (1934); 19. фебруара: Никола Милић (1927).

КОКТЕЛ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

2

3

АНАГРАМ У СТИХУ

4

ДРУГ ДОН
КИХОТА

1
2
3
4
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. бактерија која изазива гнојење и тровање, 2. свечана женска хаљина, 3. певачи божићних песама, 4. име
глумице Радивојевић.
ГЛУМАЧКИ Држава у
ВЕЛИКАН ИЗ Средњој
ПАНЧЕВА
Америци

Југосл.
Француски
речно броОбојени
сликар
Дескрипција
(Жан
белом бојом
дарство
Доминик)
(скр.)

пријатеља, јер многи злоупотребљавају вашу великодушност. Тешко вам је да будете сами, па некад трпите и партнера који вам
не прија. Крените на психотерапију, успоставите баланс и будите
у контакту са својим осећањима.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Код вас као да не постоји средина – или мрзите или обожавате неког. Морате схватити да су
људска бића несавршена, као и
ви. Идите на аеробик и избаците
из себе негативну енергију.
Партнеру тешко пада да му стално правите неку драму.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Зимско време вам не прија, мало сте нерасположени, окрените
се игрању с децом. Креативни
сте и могли бисте наћи занимљивији посао. Нестални сте и нисте
сигурни да ли желите брак или
необавезну везу, јер сте незрели.
Здравље стабилно.

Никако да завршите са обавезама и препустите се уживању. Превише причате, уместо да радите
ефикасније. Волите да глумите забављача где год да се нађете, али
и то уме некад да замори. Посветите се партнеру, јер је већ на ивици да оконча однос с вама.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Маштате о животу поред мора,
али реалност је другачија. Пронађите оно што вас испуњава и бавите се креативним послом. Јога и
медитација вам пријају због опуштања, јер сте по природи велики
емотивац. Партнеру је стало до
вас. Стабилна ситуација у браку.

Волите да будете сами и људи
вас углавном смарају својим
причама. У послу сте често перфекциониста, много радите, па
приватни живот као да и немате.
То није добро за ваше здравље,
ни за психу. Шетајте и крећите
се што више.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Време је за доношење нових од-

Ово је период великих промена у

лука и покретање новог посла.
Здравље није баш најбоље, ојачајте имунитет витаминима.
Партнера сте мало запустили, јер
много радите, па је незадовољан. Пилатес је добар избор за
вас да ојачате мишиће леђа.

вашем животу. Ако сте размишљали о томе, сад је време да се покренете на акцију. Превише се бавите проблемима у друштву и политиком и тако се удаљавате од
својих осећања. Партнер мисли да
више волите пријатеље него њега.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Љубавни проблеми вас муче,
превише анализирате и друге и
себе. У послу сте увек ефикасни,
али често имате повећану анксиозност, некад и депресију, посебно у ПМС-у. Покушајте да решите тај проблем уз помоћ уља жутог ноћурка и здраве исхране.

Први
вокал

IN
MEMORIAM

Ванредан

Бивши
тенисер
(Артур)

Јапанска
кратка
песма

Необучен
Давати
налоге

Академија
наука (скр.)
Супарник

Аварин
Крој рукава
на капуту

Телесна
способност

Осећате друге људе превише и то
много утиче на вас. Будите мало сами са собом, медитирајте, размислите о приоритетима у животу и о
томе да ли сте заиста увек у улози
жртве. Музика вас испуњава и када
вам нестане смисао у животу, појачајте радио или идите на концерт.

Правилно повежите дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, па ћете као решење добити једну
народну пословицу о поштовању и самопоштовању.

-ЋЕ

Мало,
понешто
Слуга (мађ.)

Река у
Немачкој
Племенити
метал

Ознака за
Немачку
Татарин

Подробно
обрадити
Енг. писац
(Бернард)

-ПРЕ -ШТУ-

ПО-
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ДА
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-ЈУ,

ДА

ХО-

ТРЕ-

ДРУ-

САМ

-ЈЕ.

-ГИ

СЕ

КО

-БА

АНАГРАМ
НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА

ИМА НЕКАД ЗА
ИСП(И)Т
Мера за
електричну
снагу
Лумен

Густо
лепљиво
блато
Маст из
овчије вуне

Хеленски
јунак из
Арга
Литар
Симбол
радијума

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: стрептокока, тоалета, коледари,
Катарина. Анаграм у стиху: Санчо Панса. Скандинавка: Ниса, неук, Ист, нешто, к, Обар, ан, ар, Илер, д, разрадити, Небојша Глоговац, не проглашавати, глиб, ват, Талај, рис, ланолин, ра. Анаграм:
писмени задатак. Коњићев скок: Ко хоће да га други поштују, треба
најпре да се сам поштује.

Не обнародовати

Дивља
мачка

Морали бисте да смањите круг

КОЊИЋЕВ СКОК

Најмањи
Ознака за
троцифрени
Исланд
број

Острво у
Јадрану

Стоти део
хектара

(23. 9 – 22. 10)

Девица

Сервантесов
јунак славни
нераздвојног
има друга,
који му је
ЧАСНА СПОНА,
нa магарцу
верни слуга.

Река у
Пољској

Симбол
калијума

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Хедониста сте, више волите
уметност него монотони посао на
који идете сваки дан. Брак је стабилан, али би требало да уводите
и нека изненађења да би партнер био задовољан. Крените на
неку масажу, леђа вам нису у
најбољем стању.

ВЕНЧАНИ
10. фебруара: Данијела Петрић и Милош Јовановић, Тијана Стевчић и Илија Стојсављевић, Марија Здравковић и Борислав Мандић; 17. фебруара: Снежана Радић и Владимир Ивков; 18. фебруара: Горана Адамов и Никола Новаковић.

Ован
Волите да се доказујете пред
другима, јер вам недостаје самопоуздање. На послу можете очекивати побољшање финансија, а
с партнером бисте могли да порадите на развијању блискости.
Здравље је променљиво, чувајте
се вируса док траје зима.

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

ГЛУМАЦ СА
СЛИКЕ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

КАЧАРЕВО – ПРЕСТОНИЦА ГУРМАНЛУКА
Тридесет прва „Сланинијада”
одржана је када јој је и време,
средином фебруара. Овог пута
у видно измењеном руху. Нови
су људи (иако неки од њих и
оснивачи), што се очитовало у
новим идејама, а самим тим и
освежењима и променама.
Први пут ове године „најмаснија” манифестација трајала
је пет дана (лепо су се „наместили” сретењски празници);
на великој бини усред сеоског
платоа одржавани су концерти, хала је добила знатно другачији изглед, а излагачи су,
како и сами кажу, имали више
погодности – од техничких до
визуелних.
Све у свему, десетине хиљада гурмана нису оскудевале у
лепотама за око и душу, а богами и за гушу...
Овогодишња „најмаснија светска јада” почела је у среду, 14.
фебруара, у поподневним сатима, када је на велелепној централној бини на главном качаревачком платоу најављен дефиле у којем су млади житељи
једног од највећих панчевачких села промовисали омиљену „шпецију” од свињског меса,
носећи табле сланине с натписима улица из којих долазе.
На цере мо ни ји отва ра ња
наступили су „Банатски кицоши”, који су, гле чуда, свирали
и на првој пре тридесет година, па су тим поводом за ову
прилику припремили посебан
бећарац. Потом су се представили чланови КУД-а „Вељко
Влаховић”, што је био увод у
проглашење победника, након
чега се присутнима обратио
градоначелник Панчева Саша
Павлов. Он је у неколико речи
скренуо пажњу на значај овог
догађаја, али и подсетио на
преминулог Ненада Шалетића, дугогодишњег директора
„Сланинијаде”.
Тридесет прву „најмаснију
мани фе ста ци ју” отво рио је
покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић, који
се надовезао речима да војвођанска влада подупире овај

Легенде Качарева – Симић и Ћировски

нима, који су преплавили Качарево између 14. и 18. фебруара, да исправно одаберу нешто
у „брдима” сланине и другог
меса.
Тежак задатак имали су и
чланови стручног жирија када
је требало да одлуче која је сланина најквалитетнија. Ипак,
напо слет ку је на поме ну тој
цере мо ни ји нај пре Дра ган
Ромић из Института „Тамиш”
уручио награде победничкој
тројци у такмичењу за најбољу
занатску сланину, , а испред
осталих били су мајстори из
Београда – Милан Преочанин
и Владимир Козић; друго место
заузела је месара „Тодорић” са
Зла ти бо ра, а тре ћи је био
„Месопродукт” из Руме.
Одмах затим је нови директор „Сла ни ни ја де” Нико ла
Новаковић доделио признања,
у виду симпатичних статуица
свиње, најбољим индивидуалним произвођачима. Предњачи ли су Ужи ча ни Мило ван
Димитријевић и Дејан Брковић, заузевши прво односно треће место, а „раздвојио” их је
Драган Пешић из Гардиноваца. Специјална награда отишла

Паљење „бакље”
догађај од прошле године, што
ће бити настављено и у будућности. Он је споменуо и да је
сточарство у фокусу пажње те
покрајинске институције, кроз
све већа давања подстицајних
средстава за опремање фарми,
пре ра ђи вач ких капа ци те та,
генетског потенцијала...
Тиме је „Сланинијада” и званично отворена, након чега су
се представила културно-уметнич ка дру штва, што је био
добар увод у концерт „Тропико бенда”.
Најбољи Ужичани
На овогодишњој „Сланинијади” учествовало је двеста педесет великих и малих произвођача, па није било лако гурма-

је у руке Дамјана Гаврилоског
из македонског Гостивара.
А онда је на главној бини
симболички враћено време када
је настала „Сланинијада”. У име
организационог одбора један
од главних инспиратора чувене манифестације, Милован

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Штандови се шаренели

Ћировски, доделио је посебну
захвалницу за дугогодишњи
допри нос овој гур ман ској
фешти Душану Шимићу, некадашњем директору качаревачког ПИК-а.
Стари асови
Као дугогодишњи становник
Париза, Ћировски већ неко време ради на промоцији „Сланинијаде” у Граду светлости, а од
ове године се озбиљније укључио и у саму орга ни за ци ју
манифестације. Он каже да је
помак изузетан, пре свега у

је, најпре, основном сировином
– месом с фарме, а затим и
простором за одржавање, тадашњом салом друштвене исхране. Највеселије је, наравно, било
када је у парку пуштено прасе.
Све у свему, од старта се видело да ће „Сланинијада” представљати место у најбољем светлу – присећа се Шимић.
Задовољни и домаћи
произвођачи
А у каквом је светлу ове године представљено Качарево, најмеродавнији су да нешто кажу

да је ове године боље што се
тиче услова и посете.
Од „француске тајне”
до карикатуре
Као и увек, халу су запосели
велики произвођачи. Већ десетак година је на истом месту
месара „Пап” из Скореновца.
Њен вла сник наво ди да су,
поред мекане и лепо димљене
сланине, добро ишли и стари
занат ски про из во ди, попут
џигерњаче, шваргле, крвавице
и, наравно, домаће кобасице.
Прерада „Тошковић” из Белегиша је три године заредом на
„Сланинијади”, а „фаворити” су
им производи од домаћих свиња – сланина, кулен, кобасица,
али су најбоље ишли чварци.
Један од победника је Злати бо рац Миле та Тодо рић.
Напомиње да је то зато што је
суђење сада било непристрасно, јер је стално учествовао
на изложбама, а тек сада је

добио награду, иако је увек
поседовао квалитет.
Било је и мало необичнијих
понуда, попут „француске тајне”, чији про да вац Нико ла
Милутиновић наводи да се многима допао традиционални сир
из земље „галских петлова”,
као и чоколаде, а посебна атракција биле су егзотичне кобасице сушене на алпском ветру.
Уз све те гастрономске чаролије, било је и културних садржаја више него икад. У један од занимљивих новитета сасвим сигурно
спада то што је фото-репортер
„Вечерњих новости” Зоран Јовановић Мачак сликао посетиоце.
С друге стране, Никола Драгаш је
цртао карикатуре и додавао им
неко од обележја „Сланинијаде”
за успомену и дуго сећање.
И тако је, уз обиље лепих
утисака, у незаборав је отишла
још једна „најмаснија” светска
манифестација...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
И познати воле да замезе...
естетско-техничком смислу, и
нарочито подвлачи идеју да
манифестација траје годину
дана и буде пред ста вља на
широм Европе.
– Ако гово ри мо о самом
настанку „Сланинијаде”, она
јесте зачета у кафани, али кад
ју је требало реализовати, прва
адреса био је Дуле Шимић, који
је тада једини могао да нам
помогне. Он је то без устручавања учинио и заслужио да га
никада не заборавимо – навео
је Ћировски.
Шимић је рекао да није размишљао у шта ће се све то
изродити, нарочито када му је
судбоносног јутра дошла група младих из кафане с необичном идејом.
– Било ми је нормално да то,
као потенцијално велико освежење за ову средину, максимал но подр жим. Пред у зе ће
којим сам руководио помогло

његови житељи, који су у томе
и сами дали допринос. Они су
махом зау зе ли поло жа је на
отвореном и може се рећи да
су добро искористили прилику да нешто и зараде.
Један од њих је и Видоје Зечевић, који је са екипом направио тону и по домаћих кобасица од десетак свиња са своје
мини-фарме. И продаја је лепо
ишла, помало уз помоћ доброг
маркетинга, јер је њихов штанд,
иако мало забачен, био веома
атрактиван, првенствено због
веселе атмосфере, а чак је било
и свирке уживо.
Зоран Тошић је казао да је
прескочио свега неколико „Сланинијада”. Изнео је интересантно опажање да је боља продаја
када је мања гужва и констатовао да боље иду индустријски
производи. Ове године је припремио производе од десетак
свиња, а најбоље му је ишла
сланина; неко је узео целу таблу,
неко пола, неко триста грама...
Саша Стојковић такође годинама суши своје месо, а поред
прерађевина нудио је и прасеће и јагњеће печење. Чини му
се да је, ипак, прошао мало
лошије него лане...
Ту је и Милутин Зајевић, пчелар с нешто мање од сто кошница, који годинама излаже мед.
Без обзира на то што је месо у
жижи, не жали се, а истиче
бољитак у погледу услова, јер
су произвођачи коцентрисани
на једном месту, а добили су
струју и тезгу.
Његов сугра ђа нин Огњен
Лакић, познат и као дугогодишњи колпортер „Панчевца”,
помагао је другарима и сматра

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.

Куцика
Недавно је ову малецку, стару
око два и по месеца, неко оставио у насељу Тесла, где се скућила, боље рећи – склупчала,
испод једне терасе. Комшије је
хране и брину о њој, али с друге стране некима од њих смета
из само њима знаних разлога.
Будући да је мала да се сама сналази на улици, у потрази
је за сталним домом.
Куцика је веома бистра, па ће веома брзо научити да шета
на повоцу, као и све друго. Информације о њој могу се добити путем контакт-телефона 063/394-178.

Бебаћи
Ово су два од седам малених
штенаца које је мајка преко
ноћи довела у једно двориште
на Јабучком путу, али их је
након тога ретко обилазила.
Једна наша хумана суграђанка их је прихватила привремено, међутим тамо не могу остати дуже, па сада траже нови дом.
Могу да једу сами, само их треба сместити у неку топлију
просторију након удомљавања јер су још увек мали и осетљиви, а долазе хладнији дани...
Ако неко пожели било којег од ових бебаћа, превоз је обезбеђен, а све остало могу сазнати на телефон 069/35-11-328.

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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ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДЕЈАН НА ШЕСТОМ МЕСТУ

ТАМИШ НА ПУТУ ЗА СУПЕРЛИГУ
„Клонфери” без
икаквих шанси
Следи путовање на
Златибор

Прошлог викенда у Смедереву је одржано финале Купа
Србије у стрељаштву, у којем
је учествовао и наш суграђанин Дејан Пешић.
Он се надметао са сениорима у гађању из пушке. У основном мечу је заузео четврто

Павлица (535 кругова), Ђорђе Јовчевић (527) и Александар Зубовић (501 круг).
У исто време најмлађи чланови панчевачке „дружине”
учествовали су у седмом колу
Лиге пионира Војводине, одржаном у Инђији.

ШКОЛ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ
Школско такмичење у стрељаштву биће одржано у
понедељак, 5. марта, на стрељани у Улици Боре Станковића 2. Од 10 сати надметаће се основци, а 180 минута
касније на ватрену линију стаће и средњошколци.
Право наступа имају ученици свих школа из Панчева
и насељених места који се пријаве у Савезу за школски
спорт нашег града.
место, са 621,3 круга, али је
у финалној борби са осам
најбољих стрелаца морао да
се задовољи шестим местом,
што је тако ђе изван ре дан
успех. Дејан је доказао да је
у одлич ној фор ми, али у
таквим мечевима одлучују
нијансе.
Екипа сениора СД-а „Панчево 1813” која се надметала
у гађању из пиштоља заузела
је осмо место. Гађали су Јован

Због играња финалног турнира Купа Радивоја Кораћа, најмасовнијег надметања у нашој
земљи, прошлог викенда није
било првенствених окршаја у
Кошар ка шкој лиги Срби је.
Љубитељи игре под обручевима у Панчеву с много пажње
пратили су надметања у Нишу,
а нову прилику за уживање имали су у среду, 21. фебруара.
Тог дана је у Хали спортова
на Стрелишту одиграна утакмица између домаћег Тамиша
и ОКК Београда, у оквиру 19.
кола Кошаркашке лиге Србије. Панчевци су у меч ушли са
скором од десет победа и осам
пораза, док су популарни београдски „клонфери” имали осам
победа и десет пораза.
Све у свему, био је то јако
важан меч за оба тима, јер их
је тријумф приближавао коначном циљу – пласману у Суперлигу.
Пред око 300 гледалаца у
панчевачком „храму спорта”
одвијала се велика борба, али

је на крају славио у овом тренутку ипак бољи тим: Тамиш –
ОКК Београд 83:62, по четвртинама: 21:17, 13:12, 36:12 и
13:21.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић наставили
су континуитет добрих игара и
за корак су се приближили плеј-

Нај у спе шни ји так ми чар
СД-а „Панчево 1813” био је
Алекса Ракоњац, који се са
178 кру го ва пла си рао на
четврто место. Теодора Кондић је била осма, са 169 кругова, док је екипа пионирки,
у којој су поред Теодоре наступиле и Ива Ракоњац и Марина Мијатовић, била пета.
Наредно, последње коло
биће на програму 19. марта у
Уљми.

офу и борби за титулу првака
Србије.
Сле де ћег викен да пред
кошаркашима Тамиша биће
још једно велико искушење.
Путују на Златибор, на мегдан
са исто и ме ним дома ћи ном,
који ове сезоне постиже изванредне резултате и већ је изненадио неколико фаворита на
свом терену.
Настављена је првенствена
трка за бодове и у Првој регионал ној лиги гру па „Север”.
После тријумфа над Радничким из Кови на кошар ка ши
Крис-кроса су остварили још
једну важну победу, која ће им
много значити у борби за опстанак у овом рангу такмичења.
Момци које предводи тренер Милош Степанов савладали су у сали ОШ „Јован Јовановић Змај” екипу Јединства
из Новог Бечеја са 81:70, по
четвртинама 17:16, 23:27, 21:12
и 20:15.

– Честитам мојим момцима
на још једној, другој узастопној победи. Играли смо с десет
кошаркаша у ростеру, што је
веома битна ствар за једну екипу. Сви до једног су оставили
сво је срце на тере ну, а као
награда је дошла и јако вредна
победа. Истакао бих изузетан
допринос тројице јуниора који
су своју шансу искористили и
преломили утакмицу у нашу
корист. То је још један показатељ да Крис-крос не треба да
брине за своју будућност. Хвала публици, која је и овог пута
била уз нас. Мислим да смо
оправдали поверење, а да су
гледаоци могли да уживају у
сјајним потезима наших момака. Идемо даље ка остварењу
нашег циља, опстанка у лиги –
рекао је Милош Степанов, тренер Крис-кроса.
Наредног викенда Панчевци
путују у Кулу, где ће одмерити
снагу с домаћим Хајдуком.

УСПЕСИ МЛАДИХ ДИНАМОВАЦА

РВАЊЕ СЕ ВРАТИЛО У ГРАД

Рвачки клуб Динамо, иако
веома млад спортски колектив, који се не може похвалити идеалним условима за
тренинг, почео је да постиже
запажене резултате.
Под руководством тренера
Миливоја Тодосијевића, талентовани клинци и клинцезе из дана у дан исказују све
већи таленат, што се одражава и на резултате. Прошлог
викенда у нашем главном граду одржан је отворени куп
Србије за млађе пионире, на
ком су учествовали рвачи из
40 клубова из Србије и околних земаља.
Члан РК-а Динамо Стефан
Тодосијевић освојио је бронзану медаљу у категорији до
46 кг, а његов брат близанац
Огњен заузео је пето место у
категорији до 39 кг.
Млади рвачи из нашег града пажњу на себе скренули

су и у Пионирској лиги, коју
је организовала београдска
Црвена звезда. У веома јакој
конкуренцији пионири Динама заузели су треће место у
укупном пласману. Екипу су
сачињавали: Стефан и Огњен
Тодосијевић, Божа Небрига,
Анђела Цветковић и Мина
Михајловић.
– Имамо врло мало термина и минималне услове за
тренинг, али и поред тога
деца су вредна, показују велико залагање, па су почели да
долазе и резултати. Имамо
обе ћа ње од чел них људи
Спортског савеза Панчева да
ћемо уско ро доби ти боље
услове за рад – рекао је Миливоје Тодосијевић, тренер Рвачког клуба Динамо.
Засад млади рвачи из нашег
гра да вежба ју у сали ОШ
„Ђура Јакшић” понедељком,
средом и недељом.

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ У ПРВОМ ПЛАНУ
Фудбалски клубови из Панчева и околине увелико се припремају за искушења која им
предстоје у пролећном делу
шампионата. Све очи поклоника најважније споредне ствари на свету упрте су у Динамо
1945 и Железничар, јер се они
надмећу у Српској лиги, али с
много пажње прате се и дешавања у ФК-у Младост из Омољице, која се такмичи у Војвођанској лиги „Исток”. Наравно, увек је интересантно и на
„малим” теренима, па љубитеље фудбала интересују и дешавања у Првој и Другој јужнобанатској лиги.
Динамо 1945, који се појачао доласцима Марка Јовановића, Николе Ђорђевића, Предрага Јањовића, Александра

Јавора, Дејана Ивановића, Стефана Чикића и Милоша Брајовића, прошлог викенда је
савладао Жарково са 4:2.
Александар Стевановић је
поверење указао екипи у саставу: Чановић, Брајовић, Рашић,
Величковић, Недучић, Јованчић, Терзић, Стојаноски, Ђорђевић, Ивановић и Арбутина,
а прилику су добили и: Томић,
Лазиница, Јањовић, Петровић,
Ђокић, Јавор, Марјановић,
Вуковић и Чикић.
Голове за „брзи воз” постигли су: Ђорђевић, Ивановић,
Јавор и Јањовић.
Железничар је на терену с
вештачком травом код Хале
спортова на Стрелишту изгубио од Јединства из Сурчина с
3:0.

ДЕВОЈКЕ СПРЕМНЕ ЗА ИЗАЗОВЕ
Као и сениорска, тако је и кадетска екипа Женског фудбалског клуба Железничар из Панчева започела припреме за
пролећни део сезоне.
Обе селекције су први део шампионата завршиле на другом месту, свака у свом рангу. Сениорке се са екипом ЖФК-а
Земун боре за трон и улазак у Прву лигу Србије. Оне су у
оквиру текућих припрема освојиле турнир малог фудбала у
Зрењанину пре две недеље, у конкуренцији осам екипа.
Када су кадеткиње у питању, треба рећи да оне заостају
само три бода иза новосадске Војводине, екипе која је званични шампион Србије.
Наставак шампионата заказан је за 18. март, када ће на
Спортском центру „Младост” гостовати ЖФК Спартак из
Суботице. Биће то добра прилика за све љубитеље фудбала у нашем граду да дођу и помогну девојкама у освајању
нових бодова.

Тренер популарне „дизелке”
Горан Мрђа шансу је пружио
свим играчима. Играли су:
Николовски, Симоновић, Целин, Павловић, Јаћимовски,
Аничић, Трипковић, Радојичић, Томашевић, Шобат и Ковачевић, а прилику су добили и:
Руњајић, Спасковски, Станојковић, Дивљачки, Савков,
Милојковић и Агић.
Пролећни део сезоне у Српској лиги „Војводина” почиње
10. марта. Железничар на свом
терену дочекује Омладинац, а
Динамо 1945 гостоваће у Сакулама.
Младост из Омољице одмерила је снагу с Партизаном из
Уљме, а меч је завршен без победника – 1:1. Гол за Омољчане
постигао је Славен Јуриша.

Тренер Младости Душан
Ђокић на располагању је имао
следећи састав: Луковић,
Каранфиловски, Петровић,
Николић, Јаковљевић, Антић,
Спасић, Јуриша, Павловић,
Пештерац и Гиговић, а шансу
су добили и: Боснић, Л. Лукић,
Додић, Кочић, Живковић, Марковић и В. Лукић.
Борац из Старчева је са омладинцима Динама 1945 играо
нерешено 2:2. Голове за домаћи тим постигли су Станисављевић и Арсенијевић, а стрелци за Панчевце били су Деранић и Николић.
Јединство је у Падини савладало Долину с 5:4. Четири
поготка за Качаревце постигао
је Денис Ајрулај, а прецизан је
био и Стефан Пешовски.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ЛАВИЦЕ” НАДОМАК ЦИЉА

ШАМПИОНИ
На Првенству Србије у атлетици за млађе пионире, које је
одржано прошлог викенда, чланови АК-а Тамиш остварили
су одличне резултате.

У трци на 600 м Сања Марић
је постала шампионка Србије,
иако је била годину дана млађа од својих ривалки. Златном
медаљом се окитио и Алекса
Нертица у брзом ходању на 600
м. У истој дисциплини Сашка
Раданов је заслужила сребрно
одличје.

У генералном пласману АК
Тамиш је заузео треће место, иза
новосадске Војводине и АК-а
Нови Београд.

СУПЕРЛИГА
жене
С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО

Борац надиграо
Футог
Претпоследње коло првенствене трке за бодове у Суперлиги
за одбојкашице донело је много радости љубитељима игре
преко мреже у нашем граду и
околини. Предвођене тренером
Николом Јерковићем, популарне панчевачке „лавице” оствариле су једну од најважнијих
победа ове сезоне, којом су
испуниле основни циљ – избегле су последње место на табели, које директно води у нижи
ранг. Иако су гошће из Суботице у наш град стигле као
апсолутни фаворити, Драгана
Марковић и њене саиграчице
одиграле су можда најзрелију
утакмицу у шампионату: Динамо–Спартак 3:0, по сетовима
25:22, 25:23 и 25:16.
Већ од самог старта утакмице екипа у саставу: Јована
Симић, Сања Ђурђевић, Јана
Ћук, Милица Шорак, Бјанка
Петковић и Драгана Марковић кренула је одважно у дуел.
„Лавице” су пуцале од самопоуздања, биле су расположене, осећала се позитивна енергија... Динамо је и у овом мечу
предводила фантастична Сара
Павловић, која је била нерешива енигма за гошће из Суботи це. Сања Ђур ђе вић је на
месту либера одиграла једну
од најбољих партија од када
носи дрес Динама, а Јована
Симић је беспрекорно рази-

ПРВА ЛИГА
Клек: КЛЕК–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Нови Сад: МИНАКВА – ЖРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–БНС
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

предавао, успео је да се приближи на 21:19 и 23:21, али је
тренер Јерковић оба пута правовремено реаговао тајм-аутима. Сет-лопту Динаму донела
је Драгана Марковић, капитен, а тачку на овај део утакмице ставила је Сара Павловић.
Жестока борба одвијала се и
у другом сету, који је био готово идентичан првом. И овај део
утакмице карактерисала је игра
поен за поен, а Сара Павловић,
коректор Динама и тренутно

гравала своје другарице. Гледаоци су видели одличну одбојку
у хали на Стрелишту, играло
се поен за поен све до резултата 15:14, а онда је на сервис-линију стала Бјанка Петковић. Средњи блокер Динама
је серијом одличних сервиса,
међу којима је био и један ас,
пот пу но поре ме тио при јем
Субо ти чан ки, а свом тиму
донео је и опипљивију предност – 18:14. Спартак се није

најбољи поентер у Суперлиги,
наставила је да игра симултанку против Суботичанки. Динамо је водио са 14:13, а онда је
поново Бјанка Петковић ас-сервисима допринела да сет коначно почне да се „ломи” на страну домаћег тима. „Лавице” су
повеле са 20:16, али узбуђењима ту није био крај. Спартак је
успео да се приближи на 20:19,
а онда је тренер Јерковић направио још један одличан потез –

у игру је убацио и Вању Симеуновић. Она је освојила само
један поен, али је у финишу
сета умногоме допринела да
Динамо поведе са 2:0.
Почетак трећег сета наговештавао је нова одбојкашка узбуђења. Гошће су водиле с 1:4 и
3:6, а онда су нестале с терена.
Разиграла се Јана Ћук, иако
најнижа у екипи, један на један
изблокирала је и Јована Симић,
техничар Динама, фантастично је сервирала Сара Павловић, поентирала је и Милица
Шорак... „Лавице” су преокренуле на 10:6 и потпуно су загосподариле ситуацијом на терену. Уследили су нови ас-сервиси Бјанке Петковић, па двојни блок Павло вић –Ћук, а
финиш сета и утакмице протекао је у знаку Драгане Марковић.
– Ово је велика победа за
нас, много већа од оне у Београду над Партизаном. Свака
част девојкама, ратнички су
играле у овом значајном дуелу. Погодили смо форму када
је то било најпотребније. Надиграли смо екипу која је виша
од нас у свим еле мен ти ма.
Захва љу јем људи ма који су
веровали у нас и који су нам
пружали подршку. Избегли смо
последње место, али теоретски
још ништа није готово. Желимо да победимо и у последњем
мечу и да обезбедимо место у
плеј-офу, а не у баражу – рекао
је тренер панчевачких „лавица” Никола Јерковић.
Одбојкашице Динама у
последњем колу, идућег викенда, путују у Сремску Митровицу

на мегдан с последњепласираним Сремом, екипом која ће,
без обзира на резултат, напустити супрелигашко друштво.
Уколико тријумфују, одбојкашице из нашег града сигурно
ће избећи и бараж и пласираће се у плеј-оф. Биће бар осме
на крају шампионата, а могу
стићи и до седмог места. Њихов
коначан пласман зависиће и
од резултата утакмица између
Клека и Јединства и Визуре и
Партизана.
Одбојкаши Борца су у 16.
колу Прве лиге савладали Футог
с 3:0, по сетовима: 25:17, 25:19
и 25:13, па су тако наставили
трку за другопласираним Партизаном и местом које води у
бараж доигравање за пласман
у Суперлигу.
Иако су играли без „ровитог” коректора Бојана Познића, који је био на клупи, Милан
Зиндовић, Немања Милетић,
Ненад Мадић, Давор Милошевић, Никола Крстић, Лазар Петковић и Саша Рајковић надиграли су Футожане у свим елемен ти ма одбој ка шке игре.
Велики допринос важној победи дали су и Јован Ковачић,
Бранко Бурић и Александар
Гаврилов.
Момци које предводи тренер Душан Јовић ниједног тренутка нису дозволили гостима
ни најмању наду да у овом мечу
могу изборити повољнији исход.
Борац је и даље на трећем
месту, са скором од једанаест
победа и пет пораза, а наредног викенда путује у Клек на
мегдан са истоименим домаћином.

ЗЛАТНИ СТЕФАН ЛУГИЋ

Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда
Одбојка

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

што га је сврстало у групу далеко старијих и искуснијих шахиста који у генералном пласману деле дванаесто место.
Са овим резултатом Марко
је заузео прво место међу младим шахистима који су се такмичили на овом турниру, а
поред нових ФИДЕ поена, освојио је и златну медаљу и робне
награде.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојкашице Динама
савладале и Спартак

СРЕТЕЊЕ 2018.
Шаховски савез Београда је
пово дом Дана држав но сти
Срби је орга ни зо вао деве ти
сениорски турнир, под називом „Сретење 2018”.
Учествовало је 167 такмичара, међу којима је био и велики број професионалних шахиста, велемајстора, интернационалних и ФИДЕ мајстора шаха
из Србије, али и из суседних
земаља. После седам исцрпљујућих кола апсолутни победник турнира био је београдски
велемајстор Борко Лајтхајм.
Марко Милановић, десетогодишњи Панчевац, на овом
сениорском турниру је у седам
партија остварио пет победа,
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Сениорско Првенство Војводине у каратеу одржано је прошлог викенда у Старој Пазови.
У веома јакој конкуренцији запажене резултате остварили су и
борци из панчевачких клубова.
Динамо се представио с пет
такмичара, који су освојили
четири медаље. Најуспешнији

је био Стефан Лугић, који је
тријумфовао у свом дебитантском наступу у категорији преко 84 кг. Никола Јовановић је
освојио сребрно одличје у категорији до 75 кг, што је остварила и Тамара Живић у групи
каратисткиња до 55 кг. Александар Анђелковић је зарадио
бронзу у категорији до 84 кг, а

на Првенство Србије пласирао
се и Александар Тинтор, који
је заузео пето место.
У исто време Слободан Битевић се надметао у Дубаију, на
турниру Премијер лиге. У
првом колу је био слободан, у
другом колу је победио јапанског такмичара Кагаву, да би у
трећем колу претрпео пораз од

Гурбанлија, искусног такмичара из Азербејџана.
На Првенству Војводине у
Старој Пазови надметали су се
и каратисти Младости Милош
Макитан и Игор Милутиновић,
који су освојили бронзане медаље у категоријама до 84 односно до 75 кг.
Такође прошлог викенда одржан је и Куп Старе Пазове, на
којем су чланови КК-а Младост
постигли запажене резултате.
Највредније трофеје освојили су Јована Новаков, Михаило Пантелић и Страхиња Стојановић. Сребром су се окитили: Јована Новаков, Ана Тубић,
Теодора Митровић и Ђорђе
Шушак, а бронзе су зарадили:
Анастасија Јаредић, Милош
Милутиновић (две), Марко
Милутиновић, Ђорђе Стојиљковић, Димитрије Емануел и
Алекса Попов.

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД

83:62

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО

81:70

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

61:65
69:49

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СУПЕР ПИОНИРКЕ

Чланови Џудо клуба Јединство
из Качарева учествовали су прошлог викен да на тур ни ру у
Руми.
Пионирке су освојиле пехар
намењен најбољој екипи, а блистале су Андријана Кртенић,
Ана Велковски и Александра
Димитровски.
Близу освајања трофеја били
су и Михајло Анђеловић и Василије Стошић, који су остварили по три победе.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф7)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

БОД ВЕЛИКЕ НАДЕ
Динамо играо нерешено
с Татраном
Следи пут у Словенију
Био је то још један рукометни спектакл у нашем граду. Свети Трифун
2018. године остаће заувек у лепом
сећању љубитељима игре с лепљивом
лоптом у нашем граду. На програму
је било 14. коло регионалне СEХA
лиге, а у Хали спортова на Стрелишту
гостовао је словачки Татран из Прешова. Још један изразити фаворит у
мечу с Динамом, хендикепираним
због одсуства четворице стандардних
првотимаца. Али чета Ивана Петковића није устукнула ни овог пута. Момци су оставили срце на терену и обрадовали велики број својих присталица: Динамо–Татран 26:26 (12:14).
Још једном су панчевачки „вукови
с Тамиша” били максимално мотивисани. Играли су одважно, без респекта према великом ривалу. Чврсто у
одбрани, стрпљиво у нападу... Било је
и грешака и промашених зицера, што
су гости, предвођени Михалом Касалом, умели да искористе. Сјајни леви
бек, некадашњи играч Барселоне и
Порта, задавао је много проблема
домаћим рукометашима. Словаци су
имали предност и од три гола (11:14),
али је Милош Баруџић у последњим
тренуцима првог полувремена био
прецизан, па је Динамо на одмор отишао с „минус два”.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ
У финалу најмасовнијег такмичења у нашој покрајини, које је одиграно у среду, 21. фебруара, у
Оџацима, снаге су одмерили Војводина и Динамо.
Био је то дуел старих ривала и
знанаца, СЕХА лигаша и главних
фаворита за освајање титуле шампиона у српском првенству. Водила се велика борба на терену, а
победу је извојевала екипа Војводине, која је победила с 25:22

Један

Већ после седам минута игре у
наставку меча Панчевци су успели да
анулирају предност гостију и да се
потпуно врате у утакмицу (15:15). Гол
Словака погађали су Жујовић, Шапоњић, Пилиповић, Димитријевић... У
тим тренуцима истакао се и голман
Душан Петровић, који је одбранио
седмерац, а атмосфера у Хали спортова достизала је тачку усијања. Ипак,
Татран је поново успео да се „одлепи” (17:20), а онда је тренер Петковић затражио тајм-аут и све је кренуло набоље. Милан Мирковић је био
прецизан два пута заредом, уследила
је контра Пилиповића и сигурна реализација, затим мајсторија Жујовића, „бомба” Димитријевића, па још
једна за 24:23 и ерупцију одушевљења на трибинама. Словаци су успели
поново да се тргну, да преокрену
резултат и да у последњи минут уђу с
предношћу (25:26)... Динамо се није
предавао. Желео је више и – успео је.
Двадесетак секунди пре краја искусни Веселин Јелић био је непогрешив на црти. Гол за високо подигнуте руке играча у жуто-црним дресовима, за загрљаје, за радост навијача... Гол за осми бод у СЕХА лиги, у
којој су српски клубови иначе тотални аутсајдери.
– Најавио сам да нам долази добра
екипа која је сјајно вођена ове сезоне. Наша шанса је била њихов умор и
повреда Бутовца, најбољег стрелца у
СЕХА лиги. Бод је најправеднији исход

овог меча. Ово је награда за наш рад
и труд. Динаму треба СЕХА лига, клуб
расте кроз њу. Честитам мојим момцима, били су храбри, нису падали.
Направили смо и неке техничке грешке, али то је нормално, јер ми смо
дебитанти у овој лиги. Идемо даље.
Татрану желим све најбоље у ЕХФ
купу и СЕХА лиги – рекао је Иван
Петковић на конференцији за новинаре после утакмице.
Динамо је играо у саставу: Жујовић (четири гола), Пилиповић (шест),
Радановић, Јелић (два), Мирковић
(четири), Јовановић, Петровић, Пралица (један), М. Павловић, Л. Павловић, Дистол, Баруџић (један), Славуљица, Радовановић, Шапоњић (четири) и Димитријевић (четири гола).
– Хвала гостима на коректној игри.
Хвала публици која је и овог пута
била уз нас, а хвала и мојим саиграчима на приказаном карактеру, поготово у последњих десет минута. Није
изговор, али много нам недостају четири повређена играча. Идемо даље.
Ово је сјајна увертира за оно што нас
чека – истакао је рукометаш Динама
Стефан Шапоњић.
Похвале панчевачком клубу, како
за гостопримство, тако и за приказану игру, упутио је и хрватски тренер
на клупи Татрана Славко Голужа.
Наредни меч у СЕХА лиги Динамо ће
одиграти 28. фебруара у Словенији
против Цеља.
A. Живковић

ЏУДО У РУМИ

У НЕДЕЉУ, 25. ФЕБРУАРА

БРОНЗЕ ЗА НИНУ И МИХАЈЛА

ММА БОРБЕ НА СТРЕЛИШТУ

Млади џудисти ЏК-а Панчево, које предводи тренер
Марко Атанасов, наставили
су да постижу добре резултате на свим такмичењима
на којима учествују.
Прошлог викенда су се
надметали на турниру под
називом Куп Руме, одакле

су се Нина Албијанић и
Михајло Вуковић вратили
с бронзаним медаљама.
Запажен наступ имали су
и: Драган Мандарић, Вук
Вељковић, Лазар Ваневски,
Вук Бабић, Милош Мандарић и Сара Ђурђев, али су
остали без трофеја. A. Ж.

У Хали спортова на Стрелишту у недељу, 25. фебруара, биће одржан дванаести ММА турнир под називом „Комбат челенџ”. Такмичење, које ће и овог пута
имати хуманитарни карактер, организује Удружење
спортиста „Српска Спарта”.
Део прихода од улазница
биће усме рен за лече ње
нашег суграђанина Милоша Обреновића Дабе.
На програму је девет борби, а меч вечери биће између Крсте Букумирића и Иви-

це Трушчека. Пре њих двојице снаге ће одмерити Данијел Аранђеловић и Никола
Милосављевић, Небојша
Мршић и Милан Радаковић,
Слађан Драгишић и Саво
Лазић, Ивица Јакопић и
Немања Милошевић, Немања Кукић и Васо Бакочевић,
Тони Маркулев и Владимир
Јовановић, Зоран Ђођ и Марко Радаковић, као и Едис
Бешић и Далибор Милутиновић.
Турнир почиње у 19 сати.
A. Ж

Један је избор.
Кад решаваш да ли ћеш „петстокеца” или минић.
Један је гол који решава ко осваја Лигу шампиона.
Један је човек што ти се перманентно мува по глави.
Престани себе да лажеш, жено.
Једноставно, тако је.
Буди достојанствена, изабери га, наглас.
Па, нека те испали, ако је будала.

Два
Видиш је.
Свиђа ти се.
Хоћеш да је упознаш.
Па, уради то, будало.
Стартуј је!
Шта можеш да изгубиш? Ореол неиспаљеног?
Нема таквих. Идиоте, само један живот имаш.
Не два.

Три
Размишљаш.
Под један: колико смо компатибилни?
Под два: да ли уме да чува тајну, ако то треба да ради.
Под три: како то да урадим?
Да ли да, као, држим до себе, или да се губим? Смишљено
губим.
Али, ако тако кренеш, онда има и под четири и пет...
Чему ти служи глава?
Јебеш фризуру! Ради! Будало.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Веселиновић,
адвокат:

Милош Гроза,
адвокатски
приправник:

Марија Миљић,
професорка српског
језика:

– За викенд
ћу време провести
с дететом
и уз неки спорт.

– Наредни викенд ћу
провести са својом
породицом и својом
девојком, а вероватно
ћу ићи и у теретану.

– Следећег викенда
ћу се одмарати од
напорне радне недеље.
Вероватно ћу и читати
нешто.
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