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Село
ТРАГЕДИЈА НА РЕЛАЦИЈИ ЦРЕПАЈА–ПАНЧЕВО

Неко воли цигаје, неко

УЗРОК: НЕОДРЖАВАЊЕ ПУТА, АЛКОХОЛ
ИЛИ БРЗИНА?
Качаревац Предраг
Станисавски (42) на лицу
места страдао у
саобраћајној несрећи у
аутомобилу чији га је
возач претходно повезао
Возач у критичном стању
пребачен у Ургентни
центар у Београду, лекари
се боре за његов живот
Двоје погинулих и један тешко повређени – биланс је стравичне саобраћајне несреће која се догодила у недељу, 18. марта, око 23 сата, у близини
Скробаре, на путу Црепаја–Панчево.
Погинули су Предраг Станисавски
из Качарева (рођен 1976), који је седео
на месту сувозача, и Катарина Д. из
Београда (рођена 1966), која је седела на задњем седишту, а тешко је

повређен возач Војислав А. (рођен
1950), такође из Београда. Иако је
екипа панчевачке Хитне помоћи брзо

АКО ЈЕ КОЛОВОЗ БИО КЛИ ЗАВ?
Док се истрага не заврши, рано је говорити шта је био узрок несреће, али
намеће се питање да ли ће неко одговарати ако се утврди да је аутомобил слетео с пута јер је коловоз био клизав. С обзиром на то да је за одржавање државног пута другог приоритета Ковачица–Панчево, на коме се
десила ова несрећа, задужен „Војводинапут”, питање је да ли је та фирма предузела све што је било неопходно да се саобраћај одвија несметано. Одговор на то није могуће добити, јер „Војводинапут” није одговорила
ни на једно од питања која је недавно, када је пао снег, наша редакција
у имејлу послала тој фирми.

стигла на лице места, Предраг С. и
Катарина Д. већ су били мртви и није
им било спаса.
Што се тиче возача, он је давао знаке живота. Њему је најпре указана
помоћ у Панчеву, али је утврђено да
је, због изузетно тешких повреда које
је задобио, питање да ли ће преживети, па је одлучено да што хитније
буде пребачен у Ургентни центар у
Београду. Лекари те здравствене установе још се боре за његов живот.
Поводом овог трагичног догађаја
Основно јавно тужилаштво у Панчеву покренуло је истрагу, тако да се
још увек не зна тачно због чега је
дошло до удеса. Оно што је засад

познато, јесте да се „фијат добло”, у
коме су се настрадали налазили, кретао из Црепаје ка Скробари и да је,
када је дошао близу тог насеља, у једном тренутку слетео с пута у десну
страну и упао у канал.
Претпоставља се да се то догодило
због пребрзе вожње и брзине неприлагођене стању пута и условима за
одвијање саобраћаја. Неки од очевидаца ове несреће изјавили су и да је
могуће да је аутомобил проклизао
због недовољне видљивости на месту
где се догодила несрећа и зато што је
асфалт био мокар.
Има и оних који сматрају другачије. Возач који је био иза „фијата”
пре него што је тај аутомобил слетео с пута, након чега је учествовао
у спасавању настрадалих, рекао је
да је могуће да је возач „фијата” био
под дејством алкохола. Према његовим речима, када је извучен из смрсканог возила, осећао се на алкохол.
– Возило којим је управљао, по свему судећи, кретало се великом брзином, јер се превртало. Чудно је што
се на огради поред пута нису видела
оштећења. Као да ју је аутомобил прелетео – додао је он.
Посебна прича је то што је погинули Качаревац страдао у аутомоби лу с људи ма које уоп ште није
познавао. Он је пре несреће стопирао, јер је хтео да што пре стигне до
Пан че ва. Када га је видео, возач
„фијата добло” се зауставио и повезао га.
М. Глигорић

беле
» страна 11
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Посебно исти
Био је то дан када су скоро сви медији у Србији, Хрватској, а и шире
пренели исту вест: на једном пропланку у Долини храмова, у граду
Агриђенту, на Сицилији, на 2.400 километара удаљености од Србије, среле су се ненадано група Срба и група Хрвата. „Нећете веровати шта се онда догодило...”, мамили су на кликтање наслови на порталима у региону...
Имали смо ту срећу да се нађемо на правом месту у право време –
баш тамо, у Агриђенту, крај храма Конкордији, богињи слоге. Какве
ли симболике! И ево, дакле, шта се десило тог историјског 4. марта.
Екипу из Србије су, прочуло се још тада, чинили млади чланови
КУД-а „Абрашевић” из Панчева, који су тог дана учествовали у једном од бројних дефилеа на међународном фестивалу фолклора „Мандорло ин фјоре” (опширније у фото-репортажи). Док су Панчевци
чекали да до храма пристигну остале групе – радили су оно што најбоље знају: певали су и играли промовишући српску традицију и културу. Наједном, на видику се нашла застава Хрватске. Песма се наставила, а група која је носила хрватску заставу била је све ближа. Баш
док су наши Панчевци певали „Ђурђевдан”, чланови фолклорног
ансамбла „Сељачка слога” из градића Прелог, који се налази у Међумурској жупанији на северу Хрватске, стигли су тик до њих. Начуљили су уши и успорили корак нашавши се у чуду, јер засигурно познат
језик и још познатију песму нису очекивали чак тамо на Сицилији.
Само трептај ока касније догодило се оно што се догоди увек кад
се душе препознају и, не размишљајући о политици, историји, уверењима и убеђењима и не питајући се шта ће свет да каже, на крилима љубави, најузвишенијег од свих осећања, полете тамо где осећају да припадају: српска и хрватска застава стајале су поносно једна
крај друге, грлећи се на ветру; српска фрула, хармоника и виолина
засвирале су крај хрватског контрабаса; гласови су удружено запевали и једнима и другима добро познате песме... Заорило се „Ко би
реко чуда да се десе...”, а затим и „Липе цвату, све је исто ко и лани...”
и на тренутак смо опет били оно што заправо истински јесмо, ако се
не питају медији, политичари и уџбеници из историје: један те исти
народ – Југословени. Сцена за незаборав! Дирљива и моћна, али не
и једина тога дана!
Само неколико тренутака након што су наши нови пријатељи
наставили својим путем, српско коло са „Абрашевићем” играли су
ни мање ни више него Аргентинци! И сасвим им је добро легао тај
прелаз с танга на „један лево, десно два”. Гледајући те младе људе
који се први пут у животу сусрећу и споразумевају само погледом, а
притом се држе за руке и крећу се у истом ритму, срећни и слободни, схватите да истину зборе они што тврде да смо сви једно, а да су
разлике заправо ту само да би овај свет учиниле лепшим. Кад боље
погледате, сваки народ је попут посебне врсте цвећа у истом врту –
другачија ношња, језик, кораци у плесу, али иста љубав, иста радост,
иста младост, исте жеље... Доказали су то и Кинези, који су се након
Аргентинаца опробали у колу, али и били одлучни да Панчевце подуче неким својим играма.
Пао је још један доказ у прилог тези да смо са исте ливаде потекли и на крају тог дана, када су се чланови „Абрашевића” стицајем
околности нашли у аутобусу с младим играчима из Бугарске. Нису
се званично ни упознали, а с телефона наших „комшија” већ су се
огласиле српске песме. Потекао је опуштен разговор међу тинејџерима као да су на турнеју допутовали из истог града, а не из две
државе... Није било ништа другачије ни када су се за вечером за столом нашли Срби, који су од страних језика нешто мало говорили
енглески, и Сицилијанци, којима није био познат ниједан језик до
сицилијанског и италијанског. Очекивала би се у таквим околностима само непријатна тишина, а заправо се могао чути смех и то
онај који вам тера сузе на очи.
А како све то? У потрази за решењем ове мистерије занемарите
све што су вас учили у школи, на телевизији, на митинзима... Посегните за одговором тамо где се он стварно налази – у вашем срцу.
Ако вам се чини да је оно постало мало веће и убрзало откуцаје само
након читања овог текста, онда вам се већ све само казало.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Мрва части
Иако већ двадесет осам година на
овим просторима номинално влада
демократија и фигурира вишестраначје, многи ревноснији тумачи наше

стварности још увек га називају праполитичким окружењем.
Такве теорије подупрте су тезама о
непостојању основних грађанских
вредности, које се превасходно огледа у све упадљивијем недостатку идеологије. Боље речено, у њеном континуираном изумирању, јер чак
испада да је ње (идеологије) неупоредиво више било раних деведесетих
година прошлог века, на самом рађању плурализма.
Елем, све је доминантније мишљење да само „будале красе идеале”, да
бављење политиком у потпуности
представља неку врсту уносне привредне гране (вероватно најуносније
на овом, по разним основама осиромашеном тлу), а да је улазак у странку само нужни предуслов ка остварењу егзистенцијалних потреба.
Међутим, како је након петооктобарских промена дошло до дисперзије партијског тржишта, у потоњим
годинама па све до релативно скоријег доба није било баш тако лако одабрати праву опцију. Стога су многи,
сконтавши да залуд дангубе у једној,
проценили да је кудикамо инвентивније прећи у неку просперитетнију.
То јест, исплативију.
И тако долазимо до саме данашњице и ужасних духовних промискуитета, посебно метастазиралих откада
је у ери претходне власти донет ступидан закон према којем посланик
располаже својим мандатом, а не
политичка листа уз чију помоћ се

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Стигла у топлије крајеве.
У среду, 21. марта, на Јабучком путу
Снимио Милан Шупица

дотични угнездио у удобан скупштински тапацирунг за солидне принадлежности.
Због тога имамо ситуацију да је, на
пола трајања актуелног сазива нашег
највишег дома, скоро трећина посланика променила дрес. Притом, ти
конвертити потпуно „оправдано” себи
дају за право да и даље спокојно
лешкаре у парламентарним клупама.
Штавише, из петних жила се упињу
да не покажу нимало гриже савести
и примисли да су неког изневерили,
уз неизоставну (иако тотално невешту) аргументацију да им материјални мотив уопште није био на памети.
Прелетачка епидемија попримила
је размере перверзног театра апсурда, толиког да појединци, када им се
послажу снимци о томе шта су све
говорили у последњих неколико
година, делују као јунаци неке болесно маштовите лакрдијашке козерије. Нешто о тим „бисерима” међустраначих трансфера имали смо
прилике протеклих дана да погледамо у једном поучном телевизијском
документарцу.
Због свега тога данас није никаква
вест да неко напусти странку, али
прави је раритет чути да је тај неко
(попут доскорашњег посланика
покрета „Доста је било” Милана
Бошковића), вратио мандат организацији на чијој листи га је освојио.
Изгледа да је у политици, ипак,
остала понека мрва части...
Ј. Ф.

Стив Ирвин

С КРОКОДИЛИМА ЈЕ ЛАКО – ПОКУШАЋЕ ДА ВАС УБИЈУ И ПОЈЕДУ.
С ЉУДИМА ЈЕ МНОГО ТЕЖЕ – ОНИ ЋЕ СЕ ПРВО ПРЕТВАРАТИ ДА СУ
ВАМ ПРИЈАТЕЉИ.
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ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ДРАМСКОГ СТУДИЈА „АТЕЉЕ МЛАДИХ”

КУЋА НА ГРАНИЦИ

Завод „Панчевац”
први у свему

По мотивима
радио-драме пољског
писца Славомира
Мрожека
Омла дин ска сце на „Зоран
Душковић” Драмског студија
„Атеље младих” у недељу, 18.
марта, премијерно је извела
представу „Кућа на граници”
по мотивима пољског писца
Славомира Мрожека.
Сва дела тог аутора описују
необичне догађаје, које је он претерано карикирао, убацујући елементе социјалне и политичке
стварности тренутка у ком су
настала. Тако и у радио-драми „Кућа на граници”, која
је за ову прилику постављена
као позоришни комад, кроз
хумор, обојен дозом страха, представљена је апсурдност света у
ком живимо, а која се може пресликати и на садашњи тренутак.
Млади глумци дочарали су
живот пољске породице која је
у периоду након завршетка Другог светског рата поштено живела и бавила се пољопривредом
на салашу ван насељеног места.
У једном тренутку у кућу улазе
дипломате, а затим плави шлемови, који им саопштавају да
је управо завршена конференција између великих сила на
којој је одлучено да су промењене границе, које сада пролазе баш кроз њихову кућу, преко
трпезаријског стола, поред шпајза и кроз купатило. Све се решава тако што добију одговарајуће

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-

пропуснице, тј. пасоше да би
могли да се крећу кроз кућу.
Режију и костим урадио је
Никола Мркајић, а сценографију, поред Николе Мркајића,
и Владимир Нинић. Улоге су
тумачили Марија Бањац, Сашка
Петковић, Марија Радисављевић, Јована Арсеновић, Катарина Новаков, Марина Ардељан,
Ања Атанацков, Ена Трајковић,
Александар Вешоски, Борислав
Врањеш и Стефан Станковић.
Пре ма речи ма Нико ле
Мркајића, руководиоца поме-

Млади глумци на сцени
нутог драмског студија, план
је да се у наредном периоду
представа игра још неколико
пута у Панчеву, али и у насељеним местима у којима за
то има услова. Комад је пријављен и за селекције покрајинских и републичких фестивала.
У „Атељеу младих” тренутно
постоје три групе полазника:
млађи и старији основци и средњошколци. Најстарију групу
води Никола Мркајић, а с млађима раде Кристина Паројчић,

Тија на Куру чев и Дани је ла
Лаловић. У плану је образовање групе некадашњих, најстаријих полазника, који имају
жељу да се и даље баве аматерским позориштем. Сви заинтересовани који желе да се баве
глумом могу да се јаве сваког
понедељка, после 19 сати, у
просторијама Драмског студија у Дому омладине Панчево.
Пробе за млађе групе одржавају се једном недељно, а за
старију групу два пута.
М. Марић Величковић

ФОТО: М. МАРИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ

представиће преко двадесет пет
радова који су настали у претходна три месеца.

Сваке суботе полазници Фото-клуба имали су прилику да се
упознају с делима чувених фото-

графа, из којих су могли да уче
о врстама фотографије, правилима композиције, важности
светла, али и да добију савете и
смернице од ментора Александра Стојковића, који се годинама бави репортерском фотографијом. Њихови радови мртве
природе, пејзажа, уличних мотива, као и портрета настали су
помоћу разних уређаја за снимање: рефлексних, просумер,
компактних фотографских апарата и мобилних телефона.
Поред награђиване младе
фотографкиње Иване Недељковић, полазнице прве радионице Фото-клуба, која је већ
имала самосталну изложбу и
неколико групних, остали полазници изложиће своје радове
први пут.
М. М. В.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за представе „Из почетка” и „Линија”
На сцени Културног центра у
петак, 23. марта, од 19.30, биће
изведене представе „Из почетка” и „Линија”.
Представа „Из почетка” је психолошка дуодрама по мотивима драме „Square One” Стива

генези једне инстант љубави.
Представу је режирао Зоран
Зарубица, а поред наше суграђанке Ане Бретшнајдер, у њој
игра и Милош Танасковић.
Одмах након прве представе биће играна „Линија”, моно-

Бретшнајдер. Представа прати животни пут једне жене –
Линије, која наилази на животне препреке и савлађује их
ходајући својом већ исцртаном путањом. Језик који користи је универзалан и разумљив
широм све та. Пред ста ва је
намењена старијима од шеснаест година.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 23. марта, у 11
сати, наградићемо са по две

карте за представе „Из почетка” и „Линија”, које могу преузети на билетарници Културног центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме 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.
М. М. В.

У СУБОТУ, 24. МАРТА

Нови поп-звук

Тешића, која говори о савременим мушко-женским односима. То је прича о прихватању, амбицији и о породици и

драмска пантомима по мотивима цртаног филма „La Linea”
Освалда Кавандолија. Аутор
представе и глумица је Ана

Након пет година београдски бенд
„Irie FM” наступиће поново у дворани „Аполо” Дома омладине у
суботу, 24. марта, у 22 сата.
„Irie FM” је састав новог
поп-звука, који меша различите традиционалне приступе поп музици и повезује их
без осврта на жанр, те се сам
звук бенда разликује од песме
до песме.

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

Кроз објектив љубитеља фотографије
Десет полазника,
преко двадесет пет
радова

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

СВАКЕ СУБОТЕ

ИЗЛОЖБА ФОТО-КЛУБА ДОМА ОМЛАДИНЕ

У уторак, 27. марта, у 19 сати, у
галерији Дома омладине биће
отворена изложба фотографија
полазника Фото-клуба Дома
омладине, који води новинар,
фото-репортер портала „013инфо”
и фотограф Дома омладине Александар Стојковић.
Радионице Фото-клуба одржа ва ју се већ две годи не и
направљене су с циљем едукације младих, а сада и одраслих
који воле фотографију и желе
да науче нешто више о овом
занату.
Седам полазника различитих узраста и троје средњошколаца који су у напредној групи

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Групу чини осам музичара,
који ће овом приликом извести
како старе реге песме, тако и
нове синглове који су у припреми и ускоро излазе уз видео-спот.
Чланови бенда поручују да
су они окупљени око једне идеје, а то је да креирају „нову”
музику која има директан приступ својој публици.
М. М. В.

радним данима 7–14

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

када је неопходно урадити
прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују сви
они који поседују лојалти
картице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама актуелног броја
нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви
путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук” страници Завода.

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
У цен тру 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 ве ћи
број Панчевки и Панчеваца одлучује управо за по сету овом цен тру, ко јим ру-

ководи 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.

4

ПОЛИТИКА

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

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ПАНЧЕВКА ПОСЛАНИК У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ФРАНЦУСКЕ

Помоћ женама
и студентима

ЉИЉАНА ТАНГИ – ОД СОРБОНЕ
ДО ПАРЛАМЕНТА

КОНЦЕПТ
Када бисмо ми, српски радикали, дошли на власт, одмах
бисмо помиловали Звездана Јовановића и Милорада Улемека. После тога бисмо их укључили у борбу против шпијуна
којих има у земљи. Има их много и у Влади. Ево, на пример,
Зорана Михајловић је шпијун пар екселанс. Могу и друге
неке да набројим, али вребам их још.
(Војислав Шешељ, председник СРС-а, „Српски телеграф”,
15. март)

***
Нисам ни са ким разговарала поводом Шешељеве изјаве.
Верујем у институције ове земље, па самим тим верујем и да
би овим случајем требало да се баве они који тиме треба да
се баве.
(Зорана Михајловић, министарка у Влади Србије,
„Данас”, 19. март)
***
Војиславу Шешељу није место у медијима, већ на оптуженичкој клупи. Никада се не може заборавити шта су он и
његови радикали радили током деведесетих година у Војводини на застрашивању и протеривању несрпског становништва из те мултиетничке покрајине. То су злочини који не
застаревају, за које нико није одговарао.
(Из саопштења Лиге социјалдемократа Војводине,
16. март)

Део Макронове
партије „Република у
покрету”

је панчевачка делегација провела и неколико незаборавних
дана у топлом дому некадашње Панчевке и њене породице.
И после завршетка формалног образовања наставила је
да ради на себи. Говори француски и српско-хрватски језик,
а поред тога, служи се енглеским, руским и немач ким
језиком. Разуме македонски
и сло вач ки, јер јој је отац
Македонац, а мајка Хрватица
словачког порекла. Љиљана
је, нарав но, инте ре сант на
француским медијима, посебно нови на ри ма фран цу ског
листа „Телеграм”, веома читаног у бретањској регији.
С обзиром на то да је у међувремену изабрана за референта за бал кан ске земље при
француској скупштини, има
изгледа да ће чешће бити у
прилици да посећује балканске просторе као представник
парламента те велике земље.
Могуће је да ће се то догодити веома брзо, већ приликом
наја вље не посе те Ема ну е ла
Макрона председнику Србије
Александру Вучићу.
Ако то тако буде било, Љиљану Танги ће угостити и редакција нашег листа.

Потпредседница
клуба француско-српског пријатељства
Председник Француске Емануел Макрон у својој странци и
свом тиму има и – рођену Панчевку! Љиљана Танги (девојачко презиме Мартиноски) посланик је у Народној скупштини
Француске, а на свет је дошла
у нашем граду 1967. године.
Њен отац Анђелко Ђело Мартиноски је из Јабуке, а мајка
Марија из Јелисавца, места у
Хрватској.
Отац је 1968. године отишао
у Француску на привремени
рад, а Љиљана му се, у друштву брата Горана и њихове
мајке, придружила као трогодишњакиња. Ово је њена животна прича.
Образовање, пре свега
Породица је живела у предграђу Париза. После основне и
средње школе изабрала је да
студира економију на Сорбони, а након заслуживања те
дипломе уписала је Институт
политичких наука и затим постдипломске студије на одсеку
за међу на род не одно се на
факултету „Paris Dauphine”. Све
то завршила је веома успешно.
Тада је добила и француско
држављанство, па јој се отворила могућност да се запосли
у држав ној фир ми, и то у
„Франс Телекому”, као стручњак за финансијско пословање. Након удаје за Француза
Сержа Тангија, који је радио
као професор у једној средњој
школи у близини Париза, преселили су се у регион Бретања
на западу Француске, где настављају своје каријере. Неколико година касније Љиљана је
почела да ради за једну велику
болницу у граду Лорјану као
референт набавке. Својом упорношћу и залагањем постала је
саветник председника општине Комбри, где живи већ седамнаест година с фамилијом (има
и троје деце).
Тада и тако је и почела да се
бави политиком. Када је Емануел Макрон, бивши министар
економије, напустио владу и
основао данашњу политичку
партију „La republique en marche” („Република у покрету”),

ПРИВАТНА АРХИВА

правности, а други на пружање
једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија из избегличких и расељених породица на
територији АП Војводине.
Пријава и садржај јавних
позива биће објављени на сајту www.fondajnfort.rs, а заинтересовани могу и да их преузму у Повереништву за избеглице на Тргу краља Петра I
2–4. Додатне информације могу
се добити путем телефона Повереништва 013/308-818.

ФОТО:

Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава јавност да је Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима АП Војводине објавио два јавна позива намењена тој категорији становништва.
Први позив се односи на економско оснаживање жена из
избегличких и расељених породица, у складу с националном
стратегијом за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равно-

Љиља на се при дру жи ла тој
странци и убрзо после тога је
као кандидат била предложена за посланика из департмана Финистер Бретања. На регионалним изборима је великом
већином гласова изабрана за
посланика у француској скупштини. Потом је ушла у скупштинску комисију за међународне односе. У исто време
била је изабрана за потпредседницу клуба француско-српског пријатељства у парламенту, чија је, иначе, председница
Живка Парк, која је рођена у
Фран цу ској, али је срп ског
порекла.
Угостила панчевачке клинце
Свој родни крај Љиљана Танги не заборавља. С времена на
време долази у Јабуку, где је
њен отац Анђел ко поди гао
кућу.
Управо захваљујући њој и
њеном оцу, панчевачки фудбалски клуб „Динамо” имао је
част и привилегију да се нађе
међу више од сто екипа на
незваничном првенству света
за децу узраста од дванаест до
тринаест година. Наравно, није
све остало само на позиву, јер

ПРОМОЦИЈА АНТИФАШИСТИЧКОГ ПОКРЕТА

Родољубива традиција ТИГР-а
Занимљив час из
историје

***
Очигледно је да су еталони за прогресивно и модерно у
данашњој Србији Небојша Крстић и Чедомир Јовановић.
Постати Вучићева дворска луда је изгледа данас најпрофитабилнији посао у Србији. Ако је модерно развалити све
институције у држави, девастирати парламент, увести насиље у изборни процес, лаж и фалсификат као легитимну политику, онда је Чедомир у праву.
(Горан Јешић, посланик ДС-а, у изјави у анкети листа
„Данас” на питање: „Како коментаришете изјаву Чедомира
Јовановића да је Вучић модернији од грађанске
опозиције?”, 19. март)
***
Чим се Александар Вучић врати из Брисела, хитно ћу разговарати с њим о реконструкцији Владе. Или ћемо реконструисати Владу и радити као тим, или ја нећу бити премијер.
(Ана Брнабић, председница Владе Србије, „Танјуг”,
19. март)

Антифашистички покрет ТИГР
(Трст, Истра, Горица, Ријека)
представљен је нашим суграђанима у Народном музеју 16.
марта. Публику у попуњеној
сали поздравили су генерални
секре тар Миха Пога чар из
Сежане и председница подружнице у Илирској Бистрици
Бернарда Додич. Након уводног изла га ња и про чи та ног
рецитала приказан је документарни филм о страдању првих
активиста овог покрета, које
су зверски мучили и стрељали
италијански фашисти.
Данас је покрет ТИГР друштво које негује традицију ове,
једне од првооснованих антифашистичких организација у
Европи. Бернарда Додич је најпре рекла:
– У нашем програму су активности које упозоравају на историјске чињенице. Залажемо се

за неговање родољубивих традиција ове јединствене организације. Она је, у неком смислу,
поставила темеље за догађаје
који су ставили словеначки
народ на праву страну: победника против нацизма и фашизма у Другом светском рату.
Својим радом желимо да подиг-

немо свест људи о „тигровским”
племенитим делима и сачувамо успомену на њих. Настојимо да јавно говоримо о улози
антифашизма између Првог и
Другог светског рата и деловању организације ТИГР као свеприморског народноодбрамбеног покрета.

Додала је да су приморски
антифашисти у време Другог
светског рата са осталим борцима југословенских народа и
народности створили услове за
уједињење великог дела територија на којима су живели и
живе Словенци.
– То је раз лог због којег
ширимо активности по школама, међу младима. Организујемо дружења у библиотекама, на разним скуповима и
прославама, где треба да се
види наше јединство и чује
наша реч о историјској истини – закључила је Бернарда
Додич.
Организатор овог догађаја
било је Удружење Словенаца
„Логарска долина” из Панчева.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 23. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
САСТАНЦИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРОМЕНЕ У РАДНИМ ТЕЛИМА, ДИСКУСИЈА У ВЕЗИ С ПРЕНОСИМА
Темпо заседања: у петак,
па поново у четвртак
Нови вршиоци дужности
директора јавних предузећа
Тигран Киш, председник Скупштине
града, отворио је 16. марта 20. седницу тела које води објавом да су одборници Јелица Петровић и Слободан
Брђан напустили одборничку групу
Српске радикалне странке, што је значило да она више не постоји.
Руке су подигнуте у вези са шездесет једном тачком дневног реда, а
известилаца из редова предлагача скоро да и није било. Бонацу је „покварила” Милица Тодоровић. Опозициони одборници су били вредни.
А није да није било важних тема...
Изгласани су нови вршиоци дужности директора јавних предузећа. Јавно предузеће Градска стамбена агенција предводиће Ненад Ракић, а ЈКП
„Грејање” Зденка Јокић.
Било је много промена у надзорним,
управним и школским одборима. Ово
се тиче ЈКП-а „Грејање”, чији ће председник Надзорног одбора бити Богдан
Савић. У Историјском архиву председник УО биће Драган Згерђа, а председница НО Милица Манић. Надзорни

У седам дана двапут пуне: столице у великој сали
одбор Дома здравља водиће Мирјана
Лазић Марковић, промењени су чланови Управног и Школског одбора у
ПУ „Дечја радост” и у Балетској школи
„Димитрије Парлић”, а потпуно нов
састав добио је Савет за међунационалне односе: водиће га др Слободан Овука, директор Опште болнице Панчево.
Било је речи и о Апотеци Панчево,
која не ради дуже од пола године. О
томе да две тоне медицинског отпада
стоје у апотекама које су без струје,
говорио је Никола Ћурчин, одборник
„Слободног Панчева”. Његов предлог

да се формира радно тело чији би
задатак био да се бави тиме и осталим
проблемима – одбијен је. Баш као и
још три амандмана истог одборника.
Усвојене су измене Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката удружења грађана у
области заштите животне средине, па
ће сада за средства из градског буџета моћи да се „боре” удружења из
целе Србије. Додуше, реализација је
обавезна на територији Панчева.
Ипак, потез и реакција дана виђени
су када је Шандор Ђерфи („Доста је

било”) пожелео да сними оно што је
имао да каже за говорницом, због чега је
Тигран Киш одлучио да му одузме реч и
да прекине седницу на пет минута.
Председник локалног парламента
је, затим, подвукао да су „материјали
за скупштинско заседање видљиви
свима на земаљској кугли” и додао:
– Новинари несметано присуствују
седницама. Није у нашој надлежности питање преноса на РТВ Панчеву,
а потребно је да сви заједно седнемо
и да се договоримо како ћемо, као
представници грађана, седнице да
преносимо убудуће. Мора се знати ко
ће режирати тај снимак, ко ће бити
одговоран за њега. Молим вас за мало
разумевања; знате да чекамо нови
софтвер. Поставили смо стандарде
пре двадесет година, ником није у
интересу да се седнице искључују за
јавност, а питање је да ли је у реду да
сви одборници сами себе снимају. Да
ли је то онда скупштина или циркус?
Срђан Гламочанин (СРС) казао је
да је Киш обмануо одборнике, с обзиром на то да је на састанку шефова
одборничких група рекао да ће бити
преноса седнице.
– Сад сам сазнао да преноса нема.
Подржавам то што је урадио Ђерфи,
зато што је јавност рада скупштине
основа демократије. Ви сте, господине Киш, самовољно прекинули сед-

ницу, одборник има право да снима.
Ми у СРС-у радимо све јавно, ништа
не кријемо од народа и неопходно је
да буду обезбеђени преноси седница
– објаснио је Гламочанин свој став.
Никола Ћебић, одборник „Слободног Панчева”, био је још конкретнији:
– Пред сед ник Скуп шти не је на
састанку рекао да ће се потрудити да
се обезбеди „Јутјуб” пренос. Имали
смо га једном, али никад нам није
објашњено зашто га више немамо,
чак ни после мог одборничког питања. „Јутјуб” пренос је тековина 21.
века и врло је једноставан и јефтин.
Не видим разлог због чега га не бисмо
имали.
Шандор Ђерфи је након тога потцртао да му „није била намера да прави циркус нити да узрокује конфликт”,
као и да му је жао што непостојање
преноса седнице локалне скупштине
изазива такву полемику. На конференцији за новинаре коју је „Доста је
било” организо вао неко лико дана
касније, Ђерфи је рекао да је јасно да
нема политичке воље да се преноси
уведу, јер „постоји небројено начина
да се то учини”.
Седница Скупштине града под редним бројем 21 одржаваће се у време
кад овај број нашег листа буде био у
штампи, у четвртак, 22. марта.
С. Трајковић

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Сарадња Вршца и Панчева
Измене и допуне
програма пословања
јавних предузећа
С обзиром на то да је седница Скупштине града заказана за четвртак, 22.
март, градски већници су се састали
дан раније како би припремили нове
материјале за одборнике. На дневном реду било је 19 тачака.
Најпре је утврђен предлог одлуке о
давању у закуп атељеа. Пошто прође
процедуру, биће познат цео поступак,
као и општи услови и критеријуми за
то. Подигнуте су руке и за извештај о
раду и финансијски извештај за 2017.
годину Црвеног крста Панчево, као и
за планове овог типа за 2018.
Слична тематика била је у фокусу
током скоро целе седнице.
У том смислу донети су позитивни
закључци у вези са извештајима Дома
за децу и омладину без родитељског
старања „Споменак” Панчево за послове

ходне године чинило удружење „На
пола пута” за послове пружања услуге становања уз подршку за прву стамбену јединицу у Моравској 13/8 и другу у Улици Стевана Шупљикца 153/7,
као њене планове за 2018.
Извештај о раду и финансијски извештај за претходну годину Школе за
основно и средње образовање „Мара
Мандић” за послове пружања услуге
дневног боравка „Невен” такође је аминован, баш као и план рада и финансијски план те установе за ову годину. Већници су мишљења да Скупштина града
може да да сагласност на Програм пословања ЈКП-а „Хигијена” за 2018. годину
с првим изменама финансијског плана
и посебног програма коришћења субвенција из овогодишњег буџета Града.
Одборницима је препоручено да
усвоје и прве измене и допуне програма пословања ЈП Градска стамбена агенција за 2018. годину с финансијским планом.

пање Србије Европској унији, а тиче
се доприноса укључивању Рома и осталих угрожених група у социјални и
економски циклус земље.
Већници су потом донели закључак
о подношењу веома обимног и исцрпног извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за Панчево за 2017. годину
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
На ред је онда дошао извештај о
пословању МЗ Горњи град за 2017.

КОЛИКО ЈЕ МЕСО ЗАСТУПЉЕНО НА ВАШОЈ ТРПЕЗИ?

Баланисирана исхрана ипак боља

В. ТРАЈКОВСКИ

Сваког 20. марта већ скоро тридесет
година обележава се Светски дан без
меса како би се подигла свест о здравијем начину живота, што је боље не
само за људски организам већ и за
читаву планету. Сматра се да ће у
2050. години људска популација порасти за чак 30 одсто, а самим тим и
потражња за храном, па и за месом.
Како се претпоставља да таква потражња неће моћи да буде испуњена, бројни стручњаци апелују да се навике у
исхрани морају из корена променити.
Питали смо наше суграђане колико је месо заступљено у њиховој исхрани и да ли би могли да се одрекну
ове намирнице.

Град ско веће је затим под не ло
амандман на предлог одлуке о изменама одлуке о буџету Града за 2018.
Отворена је нова позиција: „Смањење сиромаштва кроз могућност
запошљавања у сарадњи с ’Хелп’ организацијом с износом од 591.100 динара”. Ово је учињено јер је Град потписао меморандум о разумевању с
поменутом организацијом на реализацији пројекта чији је циљ присту-

Војводине, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство. Ради се о
парцелама у Јабуци и Глогоњу, а Панчево ће аплицирати за добијање 15
милиона динара с ПДВ-ом.
На крају је дата сагласност Основној школи „Мирослав Антић Мика”
да може дати у закуп фискултурну
салу и хол школе спортским клубовима, удружењима грађана и културноуметничким друштвима за тренинге,
такмичења и пробе.
С. Т.

НАША АНКЕТА

Ј. ИЛИЋ

пружања услуга прихватилишта и становања уз подршку за 2017, те плановима за текућу годину.
Установа за смештај и збрињавање
старих лица Геронтолошки центар
Панчево за послове пружања услуга
помоћи у кући, клубова за одрасла и
старија лица и народне кухиње добила је зелено светло у вези са извештајима и плановима. Градско веће је
прихватило акт о томе шта је прет-

Усвојен је. Прихваћен је и протокол о
сарадњи на пројекту одрживе удружене мреже ванредних ситуација Баната, који ће потписати градови Вршац и
Панчево. Он ће бити поднет у оквиру
програма прекограничне сарадње Румуније и Србије, и то у вези са управљањем ризицима у животној средини и
спремношћу за ванредне ситуације.
Градско веће је било сагласно с тим
да Град треба да учествује на конкурсу
за суфинансирање уређења атарских
путева и отресишта на територији АП

ЈОВО ИЛИЋ, заваривач у пензији:
– Конзумирам месо, али такође
волим да једем поврће и млечне производе. На мојој трпези не мора да га
буде сваког дана, али су се у мојој
фамилији традиционално јели месни
производи, као што су нпр. сланина,
шваргла... Немам ништа против оних
који не једу месо, можда бих се и ја
на то с временом навикао.
ВЕСНА ТРАЈКОВСКИ, књиговођа:
– У мојој породици се углавном
сваког дана једе месо. Мислим да

П. ДОЈЧИНОВИЋ

Ј. КИТАНОВИЋ

није баш здраво у потпуности га избацити. Сматрам да је боље бити умерен. Иначе се углавном храним намирницама са овог поднебља, оним што
потичу из наше земље, мада ни то
више није толико сигурно.
ПРЕДРАГ ДОЈЧИНОВИЋ, возач:
– У мојој исхрани месо је заступљено, али сматрам да ипак треба
ограничити његов унос. Они који су
више упућени, знају да месо ствара
киселост и алкализује организам. Уз
редовну физичку активност, може се
унети ограничена количина квалитетног меса, попут ћуретине, пилетине и телетине. Једноставна теорија
гласи да колико калорија унесете,
толико морате и да потрошите. Физичка активност је јако важна, нарочито
за особе старије од тридесет пет година, да не би дошло до гојазности.
ЈАГОДА КИТАНОВИЋ,
пензионисана службеница
Народне банке:
– У овим годинама скоро да га уопште не једем. Смета ми из здравствених разлога. Мислим да млади у развоју ипак треба да уносе протеине, због
снаге и мишића. Не могу баш да једу
чорбу и да по цео дан буду активни. Не

Н. РАКИЋ

Ј. БОЈКОВИЋ

подржавам екстремне одлуке да се
уопште не уноси месо, јер сматрам
да човек треба да буде умерен у свему.
НИКОЛА РАКИЋ, пензионер:
– Могу да једем месо, а могу и без
њега. То ми не представља никакав
проблем. Нека јела, као што су пасуљ
пребранац и подварак, чак више волим
без меса. Има оних људи који сматрају да није здраво јести месо, али и
стручњака који кажу да јесте. Данас
је ситуација проблематична зато што
ни то месо није здраво јер има у себи
разних адитива и ко зна чега све.
ЈЕЛЕНА БОЈКОВИЋ,
моделар-техничар одеће:
– Једемо месо, и то у великим количинама. Знамо да то можда није добро
и сада смо у процесу да мало смањимо унос меса и месних производа.
Мислим да га не треба скроз избацити, без обзира на то што знамо да
није квалитетно као раније, али немам
ништа против оних који га не једу.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ПРИВРЕДА

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОТРОШАЧА

УМЕСТО КАЗНЕ РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА
Посете инспектора
саветодавне
Смањен број
нерегистрованих
субјеката

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Пискавица или
грчко семе
Пискавица (Trigonella foenum graecum L.) од давнина
је позната као лек за многе
болести. У питању је изузетно лековита махунарка која
се сматра „сестром” белог
лука. У народу је називају и
грчко семе, козји или јарчев
рог. Ову једногодишњу зељасту врсту меди те ран ског
порекла користили су још
стари народи приликом култних обреда и за лечење. Гајењем је раширена по Европи,
Азији, Кини, северној Африци и посебно Индији, где се
с још неколико зачинских
биљака користи за припрему надалеко познатог зачина – „карија”.
Од давнина се примењује
за лечење многих болести.
Због велике количине слузи
коју садржи, повољно утиче
на искашљавање и бољу

активност желуца и црева,
јача организам и потпомаже
метаболизам. Углавном се
користи као средство за прочишћавање крви, при чему
поред те улоге утиче и на
повећање броја црвених крвних зрнаца, олакшава варење и искоришћавање протеина, а смањује губљење фосфора и калцијума. Користи
се и за снижавање нивоа
шећера и холестерола у крви,
за лечење опекотина и противупално, за веће знојење,
за чишћење лимфатичког
система, против чирева и
гнојних упала на поткожном
ткиву итд. Сматра се изузетним афродизијаком. У нашој
земљи се, иначе, најчешће
гаји популација под називом
„домаћа”, чије се семе може
купити у Институту за проучавање лековитог биља „Др
Јосиф Панчић” у Панчеву.
Изгледом под се ћа на
луцерку. Има слабо разгранато стабло високо до пола
метра, троделне листове и
жуте или жућкастобеле цветове, које пчеле радо посећују. Зрно, због којег се гаји,
четвртасто је, спљоштено и
голо, специ фичног јаког
мириса, а налази се у плодовима, шиљастим и повијеним махунама. Што се тиче
температуре, није много захтевна. Успева у умереном
климатском појасу, а може
да издржи и слабије пролећне мразеве. На осунчаним
теренима даје најбоље резултате, а засену не трпи.
Овој врсти највише одговарају земљишта добрих

физичко-хемијских особина,
неутралне реакције и богата
хранљивим материјама, односно черноземи, алувијуми и
плодне гајњаче. Не подноси
монокултуру. Гаји се у плодореду, а на исту парцелу
може се вратити после једне
до две године. Најбољи предусеви су ђубрене окопавине, а погодна су и жита и
друге махунарке. Пошто рано
напушта парцелу, оставља је
без корова, у повољном
физичком стању, уз то и
добро обезбеђену азотом –
добар је предусев за већину
других гајених биљака.
Земљиште није потребно
ђубрити стајњаком ако је
ђубрен претходни усев. Чим
се он уклони, оре се плитко и
на пуну дубину у јесен, најчешће на дубину од око 30 центиметара. Предсетвена при-

према обавља се у пролеће,
најбоље једним проходом
сетвоспремача. Најпогодније
време за сетву је крај марта и
прва половина априла. Сеје
се у континуиране редове на
растојању од 50 и дубини од
два до четири центиметра. За
хектар је потребно око 18
килограма семена. Уколико
се оно третира неким микробиолошким препаратом, повећава се и азотофиксација у
усеву. С обзиром на то да има
кратку вегетацију, може се
гајити и у пострној сетви, уз
обавезно наводњавање.
Први пут се међуредно култивира када биљке формирају редове, а потом после
10–15 дана. Уколико се гаји
на закоровљенијим парцелама, потребно је у зависности
од потребе извести неколико
окопавања и плевљења. Прихрана азотом обавља се заједно с међуредном култивацијом, при чему количина примењеног азота пре свега зависи од кондиције биљке и
плодности земљишта.
Цветање биљака почиње у
априлу и траје до јула. Оптимално време за жетву је када
две трећине махуна добију
жутомрку боју, што је у нашим
условима обично крајем августа. На већим парцелама
жање се најчешће адаптираним житним комбајнима, а
на мањим ручно, односно
прво се покоси и потом дорађује. Просечни принос је од
1.200 до 1.500 килограма зрна
по хектару, мада може бити
и знатно већи, али у лошијим условима и много мањи.

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

Поводом обележавања Светског
дана потрошача у четвртак, 15.
марта, у Градској управи одржана је конференција за медије на којој су представљени
резултати рада тржишне инспекције у Панчеву.
Присутнима су се обратиле
Данијела Лончар, начелница
Јужнобанатског управног округа, и Биљана Дејановић, начелни ца Оде ље ња тржи шне
инспекције у Панчеву.
Начелница Јужнобанатског
управног округа на почетку је
нагласила да је циљ сета закона који је донет у последњих
неколико година, а то су Закон
о заштити потрошача и Закон
о инспекцијском надзору, да
се креира систем у ком би грађани, потрошачи и привредни
субјекти били у сваком тренутку сигурни.
– Закон о инспекцијском надзору који је на снази од 2015.
године донео је поверење привредника у органе државе и
инспекцијске службе, а то показују параметри који се прате.
Постоји двосмерна комуникација између инспекцијских служби и привредних субјеката и
она је чвршћа и отворенија.
Нови институти које је закон
увео, као што су најава инспекциј ског над зо ра, кон трол не
листе и саветодавне посете,
пружају нешто што је недостајало у ранијем систему надзора, а то је сигурност привредног субјекта. Посета инспектора није репресија, већ је она
саветодавног карактера, нема
казне априори, већ на тај начин
при вред ни субјек ти нала зе
решење за своје проблеме –
рекла је Данијела Лончар.
Према расположивим подацима за територију Републике
Србије, у 2017. години извршена су укупно 415.204 инспекцијска надзора. Од тога је утврђено 3.256 нерегистрованих
субјеката. У 2016. години су
извршена укупно 245.392 надзора, а било је 3.656 нерегистрованих субјеката.
– Подаци показују повећање
надзора у 2017. години, али и
постепено смањење нерегистрованих субјеката, што значи да
је циљ закона постигнут. Нема
више нелојалне конкуренције,
правила пословања и трговине

су јасна – закључила је начелница Јужнобанатског управног
округа.
Битно је истаћи и податак
да је у претходној години број
затечених радника на црно био
20.674, а да је убрзо након тога
више од деве де сет одсто
(19.093) засновало радни однос
и почело да остварује права из
радних односа како то закон
налаже.
– Координациона комисија за
инспекцијски надзор, чији сам
и ја члан, ради у пуном саставу
и њен циљ је уједначавање праксе инспекцијског надзора, координација, повезивање и ефикасно функционисање. Формирана је и радна група Координационе комисије за поверене
послове како би се што ефикасније решавали проблеми на
покрајинском односно локалном нивоу. Ради се о послови-

или да се планирају према процени ризика и утврђеном стању на тржишту, али и ванредни, који произлазе из пријава
грађана и потрошача.
– У прошлој години на нивоу
целе држа ве било је 4.200
инспекцијских надзора код привредних субјеката који су за
предмет имали надзор над применом Закона о заштити потроша ча. У оде ље њу Пан че во
Јужнобанатског управног округа од укупног броја контрола,
којих је било 540, можемо рећи
да је 50% инспекцијских надзора било у смислу примене
Закона о заштити потрошача –
рекла је Биљана Дејановић.
Она је скренула пажњу и на
експанзију електронске трговине (продаја на интернету, као
и преко телефона, ТВ продаја,
продаја преко каталога и на
презентацијама), где је такође

– Трговци су се пронашли у
таквом начину трговине и видели су у томе и неки профит –
закључила је Биљана Дејановић.
Оно што се показало као проблем, јесте куповина робе преко дру штве них мре жа, које
нису предвиђене за продају.
Овакви продавци не остављају
тачне податке, осим телефона, а најчешће нуде робу као
што су парфеми, обућа, „фирмиране” патике. Циљна група
су им млади.
– Проблем је то што брза
пошта донесе робу на кућну
адресу, а та роба није ни приближно истог квалитета. На
фотографијама се вероватно
налази права роба, али то није
иста коју купац добије. Лице
које нама подноси пријаву због
оваког вида куповине, нема
никакву заштиту од нас. Ми

Данијела Лончар и Биљана Дејановић
ма из истог делокруга које би
требало да ради више инспекцијских служби, односно да се с
републичког спусте на локални
ниво како би било ефикасно
спровођење закона и контрола.
То је дефинисано као проблем
и заиста се с тим проблемом
озбиљно хватамо укоштац –
рекла је Данијела Лончар.
Она је истакла да је један од
проблема с којима се суочавају број инспектора, због плана
Владе о попуњавању упражњених радних места, али да је то
сле де ћи корак у обла сти
инспек циј ског над зо ра и
инспекцијских служби.
Надзори које врши тржишна
инспекција могу да буду редовни

КОМЕ СЕ ОБРА ТИ ТИ ЗА ПОМОЋ
Потрошачи којима су угрожена права могу се обратити тржишној инспекцији преко писарнице Јужнобанатског управног
округа, али могу и лично доћи до канцеларије тржишне
инспекције и дати је усмено. Пријаве се могу послати и
електронским путем на имејл адресе:
biljana.dejanovic@mtt.gov.rs и trzisna.pancevo@mtt.gov.rs.

било потребе за инспекцијским
надзором.
– Велики број трговаца видео
је себе у тој трговини и савесно је, по закону, одрадио део
посла који је неопходан како
би преко интерента продавао
своју робу. На већини оваквих
сајтова потрошач може да види
како се трговац зове, име фирме, седиште, матични број ПИБ,
фотографије, бројеве телефона, продајне подстицаје, као и
корпу одакле може у сваком
тренутку да одустане од продаје. Када трговац достави робу,
он доставља и један прописани образац једностраног раскида уговора у року од четрнаест дана и ако потрошач без
икаквог разлога не жели ту
робу, он може да је врати уз
тај образац, а трговац је дужан
да му врати новац – рекла је
начелница Одељења тржишне
инспекције.
Како она објашњава, прошле
године су имали један налог на
основу којег је преконтролисано око двадесет сајтова, али
није било пуно предузетих мера.

можемо да је прихватимо као
иницијативу и да вршимо
инспекцијски надзор у области
сиве економије, јер су то нерегистрована лица. Једино можемо да апелујемо на младе да не
наручују робу преко „Фејсбука”
– нагласила је начелница.
Прошле године је тржишна
инспекцију у Панчеву примила 123 пријаве потрошача, од
којих се 100 пријава односило
на примену Закона о заштити
потрошача. Најчешће се пријављује рекламациони поступак, јер потрошачима још није
јасно која су њихова права.
Потрошачи најчешће долазе
када добију одговор да је рекламација одбијена, али ту инспекција више ништа не може, већ
оштећене упућује на удружења која се баве заштитом права потрошача.
Како је планом већ утврђено, у 2018. години тржишна
инспекција ће се бавити контролом даљинске трговине, злоупотребом израза гаранција и
редовним надзором мобилних
телефона.

РАДИОНИЦЕ РУЧНИХ РАДОВА

Пачворк – креативна и инспиративна техника
У оквиру програма „Отворена
врата” који је Дом омладине
Панчево реализовао од 12. до
18. марта како би обележио
завршетак радова на реконструкцији зграде, чланице УГ
„Панонке” представиле су свој
рад и умећа кроз више различитих радионица.
Радионицу ручног ткања водиле су Катарина Мандић и Јасна
Вујичић, пачворка – Љиљана
Видић, пустовања вуне – Олга
Жолнај Јокановић и Јадранка
Димитриевска, а веза, златовеза и плетења – Нада Лукач.

Радионицу пачворка, једне
од веома интересантних, а мало
познатих техника, водила је
Љиљана Видић.
Пачворк је врста ручног рада
који је умет ност за себе. У
последње време постао је занимљив и индустрији, па се веома често могу наћи разни
предмети за кућу, као што су
прекривачи, столњаци, надстолњаци и разне декорације
направљени управо овом техником. Она може бити уређених линија, хаотична, а може
се користити као основа за

ства ра ње неког умет нич ког
дела.
– Пачворк је веома креативна и инспиративна техника.
Користило ју је много генерација жена а да нису знале да је
то пачворк. На радионици смо,
на пример, радили рециклажу
старих материјала – блуза и
кошуља, од којих ће највероватније настати нека јастучница или надстолњак – рекла је
Љиљана Видић.
За бављење овом техником
потребни су воља и нешто слобод ног вре ме на. Ако сте

довољно посвећени, ово може
бити и одличан занат којим
се може остварити и зарада.
С обзиром на то да се у удружењу „Панонке” само једна
особа бави пачворком, чланице кажу да су више него заинтересоване да пренесу знање
о овој креативној техници.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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СТУДЕНТИ ЈАПАНСКОГ НАЦИОНАЛНОГ КОЛЕЏА КИСАРАЗУ ПОСЕТИЛИ ПАНЧЕВО

АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

МЕЂУНАРОДНИ ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ
ЗНАЊА И ВЕШТИНА

Глобална еколошка
кампања

Двогодишња сарадња
двеју образовних
установа
Роботска рука на
јапанско-српски
начин
Шест студената и два професора јапанског националног колеџа Кисаразу боравили су недељу дана у нашем граду. Они су
били гости ученика и запослених у Машинској школи Панчево у оквиру програма размене студената на основу меморандума о сарадњи који су пре
две године потписале ове две
угледне техничке установе. Према речима професора Владимира Божичковића, долазак
јапанских студената и заједнички рад умногоме су помогли оснаживању идеје о важности учешћа ђака у тимском
раду. У складу с тим, у Машинској школи су организоване две
радионице на којима су панчевачки средњошколци и јапански студенти, уз стручну помоћ
својих професора, конструисали и направили роботску руку
– сложен мехатронски систем
за разврставање метала и неметала. Читав посао урађен је за
рекордна два дана, у складу с
јапанском животном филозофијом – брзо и ефикасно.
Учесници су показали висок
ниво знања и спретности у кре-

ирању, пројектовању, прављењу и програмирању овог система и, према њиховим речима,
међународни тимски рад помогао им је да стекну нова животна и стручна искуства. Мотоки
Кимира, студент треће године
колеџа Кисаразу, похвалио је
ученике Машинске школе:
– Веома су пријатни и гостољубиви. Морам признати да су
врло бистри и технички потковани за своје године. Оно
што ме је одушевило, јесте то
што су одлични у практичној
примени стеченог знања. Њихово 3D пројектовање у програму „Солид воркс” за сваку је
похвалу.

Мр Милорад Илић, директор Машинске школе Панчево, истакао је да је овакав облик
сарад ње вео ма важан за ту
образовну установу, нарочито
у области јачања концепта учења на конкретним инжењерским пројектима, што се већ
неколико година примењује у
тој школи. Он је овом приликом захва лио пан че вач ким
фир ма ма „Тех но мар кет” и
„Инокс прерада”, јер су помогли Машинској школи да угости пријатеље из Земље излазећег сунца.
Општи закључак је да ђаци
ове панчевачке школе, када је
реч о практичној примени сте-

ченог знања, не заостају за јапанским вршњацима. Што се тиче
опремљености, тех но ло шке
писмености, иновативности и
практичне примене, према речима јапанских студената, Машинска школа Панчево може да стане на црту већини јапанских
стручних школа. Када се зна
колико су мала улагања државе
у развијање образовног система, овакве похвале могу само
да годе нашој локалној заједници, јер имамо школу која је
по својим могућно стима и
потенцијалу далеко превазишла
оквире стандардне српске средње стручне школе.

СУДБИНА БИОМАСЕ

Србија има велики потенцијал
Конференција „Биомаса и биогас у Србији” одржана је у уторак, 20. марта, у организацији
немачке и српске привредне
коморе и уз подршку Савезног
министарства за економију и
енергетику Немачке. Скупу је
присуствовало више од 150
домаћих и страних компанија,
а међу предавачима су били и
представници седам угледних
немачких компанија које се баве
обновљивим изворима енергије.

Према речима организатора,
основни циљ је да се у наредном периоду успешне немачке
компаније повежу с домаћим
предузећима ради размене технологије и искустава. Стога је
на маргинама скупа одржано
неколико састанака српских и
немачких привредника.
Основни закључак конференције је да биомаса има највећи
удео у потенцијалу обновљивих
извора енергије у Србији (од

чак 61 одсто) и да ће у годинама које следе производња биогаса бити веома уносан посао.
Како је речено на стручној конференцији, бројне немачке компаније веома су заинтересоване за улагање у ову област.
У Србији тренутно има свега
десет изграђених постројења на
биомасу, што је веома мало у
поређењу с Немачком – око
9.000 процесних система овог
типа. С друге стране, у нашем

граду идеја о коришћењу биомасе као енергента већ увелико постоји. У неколико наврата покренута је иницијативи да
у Панчеву почне употреба обновљивих извора енергије и да
се, у складу са европским директивама, уштедом подигне ниво
енергетске ефикасности. Реч је
о изградњи постројења за производњу струје (пет до десет
мегавата) и топлотне енергије
(двадесет мегавата).

НИС-ов ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Отворена научно-занатска радионица
Лабораторијa „Мејкерс спејс”,
опремљенa модерним алатима
(3D штам пач и 3D ске нер,
ласерски секачи, CNC машина, лемна станица), свечано је
отворена прошле недеље у Београду и радиће у оквиру Центра за промоцију науке. Посетиоци и чланови Центра биће
у могућности да, уз присуство
стручних лица и организованих обу ка, сво ја кре а тив на
решења преточе у дело. Истовремено, простор је намењен и
ученицима, студентима, научницима, иноваторима, уметницима, занатлиjама и свима осталима коjи имаjу креативне идеjе
и желе да своје знање поделе с
другима. Вреди истаћи да је
ова прва савремена лабораторија ове врсте у нашој земљи,
која пред ста вља сво је вр сни
инкубатор знања и технологије 21. века, отворена захваљујући донацији НИС-а. Рускосрпски нафтни гигант је сагледао значај овог пројекта и подржао га у оквиру свог корпоративног програма „Заједници
зајед но” како би допри нео
ширењу дигиталне писмености
у нашој земљи и размени знања и искустава у области модерних технологија, као и популаризацији науке и научне писмености у Србији. Свечаном отва-

рању модерно опремљеног простора, који се налази у Научном клубу Центра за промоцију науке у Београду, присуствова ли су Мла ден Шар че вић,
министар просвете, науке и технолошког развоја, и Вадим Смир нов, заме ник гене рал ног
директора НИС-а и директор
Функције за односе с јавношћу
и комуникације.
Министар просвете је овом
приликом захвалио НИС-у и
подсетио да та компанија улаже много у науку и образовање
и да је до сада, заједничким снагама Министарства и НИС-а,
урађено многи на пољу развоја

дуалног образовања. С друге
стране, Вадим Смирнов је истакао да се НИС у свом свакодневном пословању ослања на
нове технологије, нове идеје.
– Нама је посебно задовољство што ће у овом простору
сви млади људи, научници, иноватори, моћи да остваре своје
идеје. Истакао бих да нам је
веома драго што НИС има добру
сарадњу с Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Градом Београдом, која
је прерасла у стратешко партнер ство. НИС је дру штве но
одговорна компанија и реализацијом овог пројекта, који смо

подржали у оквиру програма
„Заједници заједно”, желимо
да утичемо на унапређење читаве заједнице. На крају бих свим
корисницима овог простора
пожелео много успеха у раду и
много креативних идеја које ће
овде преточити у конкретна
дела – рекао је Смирнов.
„Мејкерс спејс” је осмишљен
као место где ће креативци
моћи да преточе своје идеје у
нешто реално. На преко 130
квадратних метара простора
чланови имаjу на располагању
технички материjал, алате, радни простор, рачунаре, стручну
помоћ и савете колега с коjима
могу да развијају своjе проjекте
– од идеjе до готових прототипова. У складу са својим корпоративним слоганом „Будућност на делу”, компанија НИС
већ девет година сарађује с
једанаест локалних заједница
у Србији и унапређује рад научних и образовних институција, културних и спортских установа, желећи да унапреди квалитет живота грађана у тим
заједницама. До сада је подржано више од 900 пројеката
који су допринели социјално-економском развоју општина
и градова, а у које је уложено
више од милијарду динара.

Највећа међународна добровољна акција „Сат за нашу
планету”, у организацији Светског фонда за природу (WWF),
која треба да упозори на расипање природних ресурса и
климатске промене, биће одржана 24. марта симболичним
гашењем расвете на један сат,
у 20.30, у више од 7.000 градова широм света. Наш град
ће десети пут бити део велике глобалне породице локалних заједница које ће на симболичан начин указати на
потре бу очу ва ња пла не те
земље. Панчевачки Секретаријат за заштиту животне средине позвао је грађане да се
прикључе акцији гашењем
сијалица у својим домовима,
установама и предузећима
најмање на један сат.
Поред тога, надлежни за
еколошка питања у нашем
граду, у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и
социјална питања, ове године су припремили пригодан
програм у Градском парку,
који ће окупити присталице
акције, као и суграђане који

брину о заштити животне средине.
Да подсетимо, ова манифестација је посвећена одрживим изворима енергије и
одрживом развоју, као и проналажењу начина да се с мање
ресурса производи што више
за растућу популацију на планети. Идеја је да акција подстакне људе да троше мање
ресурса и да се ублаже климатске промене односно смањи емисија са ефектима стаклене баште, те да се повећа
енергетска ефикасност. Прошлогодишњу акцију је подржало више од две милијарде
људи из више од 170 земаља
широм света и више од 7.000
градова, а у Србији се у њу
активно укључило 85 градова и општина, као и више од
70 организација цивилног друштва и око 180 школа, па и
наш град. Анализе у појединим земљама показале су да
је акција гашења расвете на
један сат ранијих година донела дневну уштеду енергије од
10 процената.

ПОДРШКА ИНОВАЦИЈАМА

У сусрет зеленој
економији
Покретачи акције „Зелени
иновациони ваучери” уручили су прошле недеље укупно
150.000 евра представницима десет компанија као бесповратна средства за подстицај њихо вих ино ва ци о них
пројеката у области зелених
технологија и ресурсне ефикасности. Реч је о заједничком
програму Владе Републике

низатори пројеката су објавили други позив за учешће.
Пријаве се могу поднети до
30. априла, а заинтересовани предузетници могу предложити за финансирање иновативно истраживање чија је
вредност од 4.000 евра до
20.000 евра. Услов је да предузећа сносе најмање 10 одсто
укуп них тро шко ва. Поред

Србије и Европске банке за
обнову и развој (ЕБРД) који
пружа помоћ компанијама
опредељеним за унапређивање животне средине и одрживи развој.
Програм „Зелени иновациони ваучери” покренула је
Европска банка уз подршку
аустријске владе и Централноевропске иницијативе, а
циљ је да се повећа иновациони капацитет малих и средњих предузећа у области зелених технологија и ефикасније употребе ресурса (енергије, воде и материјала). На
први позив одазвало се 80
малих и средњих предузећа.
Пошто је велики број привредних субјеката био веома
заинтересован да се укључи
у овај програм подршке, орга-

тога, победницима конкурса
биће омогућена сарадња с
дома ћим истра жи вач ко-развојним организацијама,
углав ном факул те ти ма и
институтима, на пројектима
који могу бити кофинансирани иновационим ваучерима вредности до 20.000 евра.
Европска банка за обнову
и развој 50 одсто средстава
троши за финансирање пројеката зелене економије, а
циљ је да 2020. године 40
одсто европске привреде буде
у том статусу.

Страну припремиo
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ХРОНИКА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР НЕБОЈША ТАСИЋ, УРОЛОГ

Х РАНА З А Д У ШУ

Приоритет

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, да бисмо избегли заглављивање у свакодневици, одређујемо шта је најважније за нас у неком тренутку и како да на најбољи
начин остваримо задати циљ.
Осећај мира, среће и испуњености везујемо за моменат
када достигнемо жељено.
Један остварени циљ, по правилу, отвара нове могућности и наводи нас да, док смо
на крилима успеха, одређујемо још веће и теже задатке,
који ће нам (наводно) обезбедити мир чим их урадимо.
Препуштајући се, с великим
узбуђењем, безглавој трци за
остварењем нечега што ће нам
донети срећу и задовољство,
скоро по неком неписаном
правилу, заборављамо да смо
стигли до овог тренутка у свом
животу захваљујући некоме
или нечему што је исто, не
тако давно, било наш најзначајнији циљ. Дешава се да
овај наш временски точак звани живот запне, поскочи,
некада се и прекине и ако
нам је пружена још једна прилика, схватамо да смо, као
најзначајније, одређивали
неке приоритете који су нам
вешто наметнути, а оно што
нам је душа одабрала као
животни циљ још увек стоји

негде скривено у некој прашњавој кутији, заборављено
или занемарено.
Нагло заустављање може да
буде веома болно, као и схватање да оно за чим смо безглаво јурили, сматрајући га најзначајнијом ствари коју треба
да урадимо, одједном постаје
безначајно. Огољено и без потпоре емоција, постаје потпуно
безвредно за достизање среће.
И најуспешнијим људима
је потребан неко за загрљај без
речи, неко ко појачава укус
победе на најлепши начин,
својом љубављу. Пут ка успеху не бисмо ни започели без
подршке драгих и њихове вере
у нас и када смо сами преплављени сумњом и несигурношћу. Једном уверени у безусловну подршку посебне особе, оне срцем биране, постајемо толико сигурни у непромењивост емоција које добијамо да их, сасвим неосетно,
смештамо у подразумеваност.
Пре неког времена је било наш
приоритет све што је потребно да бисмо некоме појачали
сјај у очима. У жељи да постанемо успешнији, јачи, бољи
од многих рачунамо на то да
имамо увек где и коме да се
вратимо, допунимо емотивне
батерије и наставимо да безглаво јуримо ка новопостављеним приоритетима.
Пре него нас живот опомене неким наглим кочењем,
требало би да успоримо сами.
Да проверимо да ли смо још
увек узрок нечијој срећи, да
ли показујемо да нам је стало или подразумевамо љубав.
Какав приоритет у животу одредити – одлука је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Синергијом против
целулита

Синергија козметичких третмана даје најбоље резултате
у решавању целулита. Липолиза, мадеротерапија (масажа оклагијама) и мезотера-

цинска процедура при којој
се у масне наслаге танком
инјекцијом убризгава коктел
за разградњу масти на бази
фосфатидил холина. Процедура је безболна.
Мадеротерапија (масажа
окла ги ја ма) даје одлич не
резултате код разбијања целулита и избацивања вишка течности. Резултати су у техници рада и одређеним уљима,
од којих су најбоља уље од
канабиса или оно од лешника. Третман се ради скоро
сат времена сваки или сваки
други дан.
Мезотерапија против целулита је веома ефикасна. Користи се ком би на ци ја више
активних супстанци, од Л-карнитина до кофеина, који

пија су козметичке процедуре које заједно снажно делују на елиминацију целулита,
масних наслага и вишка воде
из организма.
Липо ли за
пред ста вља
метод циља ног укла ња ња
вишка масних насла га са
одре ђе них реги ја (сто мак,
бутине, бедра, руке, колена...).
Сам појам липолиза значи
топљење сала односно разградња масних наслага, које
се природним путем избацују из организма. То је меди-

имају велику моћ разбијања
целу ли та и ели ми на ци је
вишка воде из организма.
Мезотерапија се ради једном
или два пута недељно, инјекцијама или дермаролером.
Којим ће редоследом ове
процедуре бити примењене,
одређује терапеут у складу са
стањем целулита и вишком
килограма. Још није касно
да кренете у борбу против
целулита, болести 21. века,
и спремно дочекате лето на
плажи.

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар

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

РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ – ЗДРАВИЈИ
И КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ
Прегледи у Заводу
„Панчевац” обављају
се суботом
Најповољније цене
у граду
Закажите радним
данима од 7 до 14
сати путем телефона
013/21-90-900 и
013/21-90-903
Тим лекара специјалиста који
раде у Заводу за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
све је бројнији, а пропорционално томе, шири се и спектар
прегледа које пацијенти могу
обавити у овој установи. У плејади неких од најбољих лекара
српског здравства које је Завод
„Панчевац” окупио, готово од
самог почетка је и др Небојша
Тасић, уролог, који већ двадесет пет година ради на Одељењу урологије панчевачке Опште
болнице. Познато је да је Тасић
неколико година био и начелник тог одељења, а потом и
директор Болнице.
Прегледи у Заводу „Панчевац” обављају се суботом, а
пацијенти их могу заказати радним данима од 7 до 14 сати
путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903. Разлог више
да закажете преглед већ сада
је тај што су цене одређених
прегледа и даље на акцији. Тако
се комплетан уролошки преглед код др Небојше Тасића
може обавити по цени од 1.500
динара. Акцијска цена ултразвучног уролошког прегледа
такође износи 1.500 динара.
ПАНЧЕВАЦ: Које врсте прегледа обављате у Заводу „Панчевац”?
ДР НЕБОЈША ТАСИЋ: Кренули смо с класичним прегледима какви се раде и у другим
приватним ординацијама у Београду и већим градовима, при
чему у складу са здравственим
стањем сваког пацијента процењујемо да ли је неопходно,
уз основни, урадити и ултразвучни преглед. Након уводног
прегледа раде се и они додатни, нешто специфичнији и комплекснији, ако се за њих постави индикација.
• Који симп то ми ука зу ју
пацијенту на то да треба да
посети уролога?
– Пацијенте би требало поделити у две групе. Првој припадају они који немају никакве тегобе, али имају одређени број година када је, према стандардима
Светске здравствене организације, препоручено да их једном у
одређеном периоду прегледа уролог. Прецизније, препоручује се
да сваки мушкарац након навршене 45. године једном годишње
превентивно обави овај преглед.
Након 55. године ту препоруку
би већ требало схватити као обавезу. У прву групу спадају и пацијенти који долазе на периодичне
контроле након што им је дијагностикована нека уролошка
болест. Другу групу пацијената
чине они који имају разнородне
тегобе. Оне су најчешће повезане с мокрењем, које је учестало
или отежано – када се најчешће
јављају болови или печење. Врло
се често појављује и крв при мокрењу, што може, а не мора бити
праћено боловима. Посебно је
важно напоменути да управо

Страну
припремила
Драгана

Кожан

мокрење крви без болова захтева
више пажње и алармантнији је
знак за пацијента да се обавезно
и у што краћем року јави урологу. Ово не треба никога да преплаши, јер узрок мокрења крви
може бити безазлен, ако је, рецимо, реч о нуспојави која се јавља
због конзумирања одређених
лекова. Међутим, може се радити и о неком далеко озбиљнијем
стању, па је стога важно што пре
отићи лекару и испитати о чему
је реч.
• Урологијом се бавите већ
четврт века. Које уро ло шке
болести су данас најчешће и да
ли се нешто у статистици променило у односу на период када
сте били на почетку каријере?
– Генерално, најчешће болести уринарног тракта везане су
за инфекције и за калкулозе,
али оне нису тако драматичне,
јер успевамо релативно лако да
их решимо. Нажалост, у последње време честе су и повреде
урогениталног тракта, било изоловане – на пример, у виду уједа инсеката и других животиња, било у склопу општих повреда у саобраћајним несрећама и
тучама. Међутим, значајан део
наших пацијената, вишеструко
већи него пре тридесет година,
јесу пацијенти који болују од
малигних болести. Једна од три
најчешће врсте малигнитета од
које оболевају и умиру мушкарци у јужном Банату управо је
рак простате.
• Због чега, по вашем мишљењу, број забележених случајева оболевања од канцера расте?
– Разлога за то има неколико. Један је можда тај што су
услови живота другачији: разноразни токсини које уносимо у
себе, као и стрес коме смо изложени већ 20–30 година сигурно повећавају инциденцу. Међутим, не треба изгубити из вида
ни то да је дијагностика последњих година снажно напредовала, па имамо све више могућности да болест дијагностикујемо много брже него пре. То
на неки начин „диже” број новооткривених случајева. Такође,
продужење просечног животног века утиче на то да се неке
болести јављају чешће. Конкретно, карцинома простате је
пре тридесет година сигурно
било упола мање, али главни
разлог је тај што су људи живели краће и болест, иначе карактеристична за старије животно доба, није „стигла” да се
манифестује.
• Могу ли одређени симптоми указати на рак простате у
раном стадијуму?
– Карцином простате, као и
добар део других карцинома
унутрашњих органа, нажалост,
нема посебну симптоматоло-

гију по којој би се издвојио све
док болест толико не узнапредује да постане јасно од чега
пацијент болује. Уводни ток
болести може трајати јако дуго
и у том периоду по симптомима изгледа исто као доброћудно увећање простате. Само на
основу дијагностике која се тада
спроведе може се препознати
о ком је обољењу тачно реч.
Добра вест је да је карцином
простате лечив у свим фазама.
Кад кажем лечив, мислим на
то да га је могуће обуздати или
чак потпуно искоренити. Чак
и у метастатској фази се врло
успешно може лечити, тако да
пацијенти не треба да губе наду
ни у том случају, јер циљ лечења које спроводимо јесте да
им продужимо живот и да га
они проживе квалитетно, те да
дођу до оне очекиване старости до које би дошли и да немају карцином.
• Не постоје довољно јаке
речи којима се може истаћи
значај превентиве. Шта је то
што човек, поред редов них
лекарских прегледа, може и
треба да учини ради очувања
свог здравља?
– Колико ћемо дуго и квалитетно живети, зависи од мно-

штва фактора. На неке, попут
генетике, не можемо утицати,
док на неке друге, као што су
окружење, политички услови,
околности на послу и слично,
можемо извршити ограничен
утицај. Држава ту такође треба
да има велику улогу. Јасан доказ
за то је Данска, где живи најздравија нација на свету, што је
последица дугорочно паметно
вођене превентивне и образовне
политике. Ипак, по мени, најбитнији утицај на то да ли ћемо
се разболети и колико тиче се
оне области у којој ми сами регулишемо услове свог живота – да
ли се редовно и здраво хранимо,
да ли конзумирамо алкохол или
дуван, да ли злоупотребљавамо
лекове... Данас више нема никаквих тајни о томе како која супстанца утиче на наше здравље,
те нема потребе да расправљамо о стварима које су постале
аксиоми. Стога је још мање јасно
зашто већина људи избегава да
се понаша паметно и одговорно
према свом здрављу када је у
прилици да то чини. Но изгледа
да је оно што је најједноставније
и најприступачније уједно и најтеже за већину људи.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Мини чоколадне корпице
Састојци (за 24 мини корпице): 175 грама брашна, 75 грама маслаца, кашика шећера у
праху и три кашике хладне воде.
За фил: 100 грама пуномасног
крем маслаца (или крем сира),
кашика шећера у праху, 50 грама чоколаде и једно мање јаје.
За декорацију: 50 грама
маслаца, 50 грама шећера у праху и 50 грама чоколаде.
Припрема: Маслац исећи на мање коцкице и измешати с брашном
док се не добију фине грудвице. Додати шећера и воде колико је
потребно да се замеси меко тесто. Замотати и ставити у фрижидер
на петнаест минута. Развити танко кору, исећи мање кругове и обложити калуп за мини мафине или мале металне модлице.
Измешати крем маслац и шећер у праху, додати благо умућено
јаје и растопљену чоколаду. Изједначити смесу и напунити корпице
од теста. Ставити да се пеку 15–20 минута на 180 степени. Извадити их из калупа и оставити да се потпуно охладе.
Умутити пенасто маслац и шећер, додати растопљену чоколаду и
помоћу шприца са звездастим наставком украсити корпице. Можете их декорисати и пуфницом од умућене слатке павлаке на коју
ћете ставити неколико чоколадних листића.
Напомена: крем маслац је врста пуномасног млечног намаза (са
42% млечне масти), који садржи павлаку, маслац и млеко у праху.
Ми смо користили „кремси” суботичке млекаре, а ви можете употребити и неки други пуномасни крем намаз сличног састава.
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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НАЦИОНАЛНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

РАНО ОТКРИВАЊЕ СПАСАВА ЖИВОТ
Водећа малигна
болест код жена

Десе то го ди шњи Мајкл је
забринут за живот своје тек
рођене сестрице. Растрзан
између обавеза у школи и
онога што родитељи очекују
од њега, као и због свађа с
друговима, он се окреће пријатељици Мини и необичном
Скелигу, кога затиче у трошној гаражи куће у коју се
његова породица доселила.
Али да ли је Скелиг уопште
човек? И у каквој је он вези
са совама?

У Србији годишње
3.600–4.600 жена
оболи, а 1.600 умре
Самопреглед
обавезан једном
месечно
Према Календару јавног здравља 20. март се обележава као
Национални дан борбе против
рака дојке. Циљ кампање која
је и ове године тим поводом
реа ли зо ва на широм наше
земље, па и у Панчеву, био је
да се скрене пажња на распрострањеност ове болести, да се
подигне свест о значају превенције и раног откривања те
врсте малигнитета, те да се
каже нешто више и на тему
палијативног збрињавања оболелих.
Рак дојке је водећа малигна
болест код жена како у развијеним земљама, тако и у земљама у развоју. Највећи број умрлих од рака дојке јавља се у
земљама у развоју због дијагностиковања болести у касној
фази, углавном због недостатка све сти о потре би раног
откривања, као и због недостатка ресурса у здравственом
систему.
Забрињавајуће бројке
Према подацима Канцеларије
за скрининг Института за јавно
здравље Србије, у Србији годишње 3.600–4.600 жена оболи, а
1.600 умре од ове болести.
Највећи број оболелих жена
и у нашој земљи је старости 50–
65 година живота, али се тренд
пораста броја оболелих спушта

према млађем годишту. Рак дојке се најчешће открије када је
његова величина преко два центиметра, с већ постојећим ближим или удаљеним метастазама. Када се рак дојке открије у
раној фази – онда када су промене непалпабилне, односно
неопипљиве, или када је величина тумора мања од једног
центиметра – уз адекватну дијаг-

Два читаоца који до среде, 28. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Која је ваша омиљена књига за децу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Скелиг” Дејвида Алмонда. 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.

ностику и лечење, шансе за излечење и продужетак живота су
далеко веће него у случајевима
када се ова болест препозна
касно. У развијеним земљама
рак се у готово 90% случајева
открије у раној фази, када је
могућност лечења највећа.
У Јужно банат ском окру гу
годишње око 170 жена оболи и
80 умре од рака дојке. У Панчеву око 75 жена оболи и 30–
35 изгуби битку са овом болешћу. У последњих пет година
највише оболелих у нашем округу регистровано је у узрасту 60–
64 године, а најраније дијагностиковани рак дојке био је у
узрасту 20–24 године (једна особа) и 25–29 година (две особе).
Удружени фактори ризика
– Тренутно не постоји довољно
знања о узроцима настанка рака
дојке, тако да рано откривање
болести остаје камен темељац

контроле те врсте канцера. Сматра се да је настанак рака дојке
мултифакторијалног порекла и
да бројни фактори ризика делују удружено. Најчешће помињани фактори ризика за настанак ове болести јесу: наследне
предиспозиције, рана прва менструација, касна менопауза,
нерађање деце или рађање деце
у касни јем живот ном добу,

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Похвале за екипу
доктора Моришана
Захваљујем екипи др Бранислава Моришана с хируршког
одељења Опште болнице у Панчеву на беспрекорно обављеном
врло компликованом хируршком захвату. Овом приликом

„Скелиг” Дејвида
Алмонда

желим да похвалим и одговорност коју је приликом неге пацијената показало и остало особље на Одељењу хирургије.
Пресрећни пацијент
Светислав Маринков

недојење деце, хормонска терапија, неправилна исхрана, недовољна физичка активност, гојазност, конзумирање алкохола,
дувана и тако даље – истиче
прим. др Љиљана Лазић, директорка панчевачког Завода за
јавно здравље.
У тој установи наглашавају
да је веома важно да свака жена
у генеративном периоду једном
месечно, најбоље десетог дана
од почетка циклуса, уради самопреглед дојке. Ова препорука
се односи и на жене млађег
животног доба, као и на труднице и породиље. Потребно је
да жене посматрају своје дојке,
да обрате пажњу на изглед,
облик и величину дојки, на промене на њима, на боју коже,
изглед брадавица, појаву исцедака и слично. Уколико се уочи
било каква промена, треба се
одмах јавити лекару. Код жена
млађих од педесет година једном годишње се спроводи превентивни клинички преглед код
изабраног гинеколога, након
чега се ради и ултразвук, а у
индикованим случајевима и
мамографија.
Скрининг мамографија
Нај зна чај ни ји начин раног
откривања рака дојке код жена
старости 50–69 година јесте
спровођење скрининг мамографије.
У прилог томе сведочи чињеница да је у земљама у којима
се годинама спроводи органи-

зована скрининг мамографија
смртност жена смањена за око
35%, а исто тако продужен је
животни век и квалитет живота особама код којих је у оквиру скрининга откривен карцином дојке у раној фази. Важно
је истаћи да овај вид прегледа
могу обавити и жене млађе од

У Панчеву годишње
око 75 жена оболи и
30–35 изгуби битку
са овом болешћу
препорученог животног доба,
уколико имају неке симптоматичне тегобе или је неко у њиховој породици боловао од сличног или истог обољења.
Организовани скрининг рака
дојке у 2017. години у Србији
спроведен је на територији 35
домова здравља, а у акцију су
укључени и мобилни мамографи на терену. Када је реч о
територији јужног Баната, организовани скрининг програм
раног откривања рака дојке
спроводи се у Панчеву, а појача ни опор ту ни скри нинг у
Вршцу.
Д. Кожан

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЦ „НЕКТАН АРТ”

Радионица
перформанс арта
КЦ „Нектан арт” организује
уметничку лабораторију перформанс арта, која ће бити одржана у оквиру фестивала „Панформанс”.
Недељна истраживачка радионица, коју ће водити Марко
Нектан, окупиће највише седам
уметника и љубитеља перформанса из Панчева који желе да
истражују ову уметност. Резултати рада лабораторије биће
презентовани на панчевачком
фестивалу перформанс арта,
који ће бити одржан од 6. до 8.
јула.

Програм садржи вежбе из различитих облика ове уметности
и прати развој и креацију сваког појединца. Лабораторија је
бесплатна, али је потребно пријавити се до 1. априла на имејл
адресу nektan.art@gmail.com.
Пријава треба да садржи биографију и пропратно писмо у
ком ће бити објашњено зашто
бисте волели да присуствујете
радионицама и да истражујете
перформанс арт.
Више информација може се
добити на телефон 063/505418.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Реци ми који си
знак” Алесијe де Луке
Страст се подразумева ако
сте рођени у знаку Шкорпије и не можете јој умаћи:
заљубићете се до ушију, севаће варнице, али на крају ћете
завршити сломљеног срца.
Франческа то најбоље зна.
Због тога се и вратила у Рим,
град који је ника да није
изневерио. Као ни хороскоп
у њеном омиљеном часопису. Иако не веру је баш
сасвим у то, звезде су некако увек у праву. Сусрет с
нео до љи во при влач ним
странцем поново ће јој распалити машту, јер иако то
не желимо да признамо, сви
негде у себи тражимо нешто

што под се ћа на љубав.
Можда ипак није све записано у звездама.

Два читаоца који до среде, 28. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Да ли верујете у астрологију?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Реци ми који си знак” Алесијe де Луке.
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

Он радо позајмљује
паре
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас шта не бисте
никад волели да чујете да се
прича о вама. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Прича о нама” Керолин Браун за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не бих волео да почне да
се прича да радо позајмљујем паре другима. Шифра:
шкртица.” 063/3352...
„Било шта што не иде у
прилог чињеници да сам најлепша, најбоља и најпаметни ја.
Молим
лепо!”
060/4442...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање ко је њихова омиљена
филмска звезда. Они ће освојити по један примерак књиге „Тихо вече с Мери лин
Монро” Луси Холидеј.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Моја комшиница Зора.
Толико ми добро глуми да је
обожавам!” 060/6672...
„Моја петогодишња ћеркица Маша. Кад треба одглумити онај поглед за који се
добија додатно ребро чокола де, нема јој рав не!”
064/2234...
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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СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ГОДИШЊИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ

Похвала за
новосадске спасиоце

СЕЋАЊЕ НА ДАНЕ УЖАСА
Панчево претрпело
огромну штету током
бомбардовања
Последице
уништавања погона
петрохемијске
индустрије
несагледиве

Синдикат српске полиције
похвалио је новосадске полицајце који су крајем прошле
недеље извукли човека из
Дунава након што је покушао да се убије скоком с једног моста у том граду.
Захваљујући брзој интервенцији полицијске патроле
човек је извучен из хладне и
набујале реке и предат Хитној помоћи.

„Међу његовим спасиоцима био је полицајац који је
пре тога спасао два живота.
Он је на време приметио
тело које је плутало, искористио је чамац који се налазио у његовој близини, довеслао до дављеника и извукао га на обалу уз помоћ
колега. Поносни смо на такве
полицајце”, пише у саопштењу ССП-а.

ЕКСПРЕСНА АКЦИЈА

Лопов ухапшен за
петнаест минута
Пан че вач ка
поли ци ја
ухап си ла је М. Ш. (1993)
пошто је опљач као пошту
на Коте жу 1.

Он је про шле неде ље
маскиран ушао у просторије
те поште и затражио од једне службенице да му да новац
претећи јој пендреком. Када

је она то учинила, истрчао је
напоље и почео да бежи.
У једном тренутку је приметио да му је полиција за

петама, па је почео да бежи
у правцу Економске школе.
Ухапшен је у Улици ослобођења само петнаест минута
након пљачке.

У организацији борачких и ветеранских удружења из нашег
града, у Панчеву ће 24. марта
у подне бити обележена годишњица НАТО агресије и бомбардовања Србије.
Овај тужан датум је протеклих година био обележаван у
Фабрици авиона, али је донета
одлука да се то промени и да
се они који не желе да забораве НАТО агресију на Србију
оку пља ју испред спо ме ни ка
нашим некадашњим суграђанима који су изгубили животе
у ратовима вођеним од 1991.
године.
Организатори овог догађаје
позивају све заинтересоване
грађане, породице погинулих
током НАТО агресије и страдалих у ратовима од 1991. до
1999. године, чланове борачких и ветеранских удружења,
градоначелника, припаднике
војске и полиције да 24. марта
буду испред споменика и да
присуствују скупу на коме ће

Небо над Панчевом ратне 1999. године
бити евоциране успомене на
дане када је Србија била суочена с невиђеним разарањима,
страдањима и дивљаштвом.
У нападима НАТО авијације, који су трајали 78 дана без
прекида, тешко су оштећени
инфра струк ту ра, при вред ни
објекти, школе, здравствене
установе, медијске куће, манастири, цркве и културни споменици.
Штета коју су чланице НАТО-а
нанеле нашој држави процењена је на тридесет до сто милијар ди дола ра. Кона чан број
жртава званично није саопштен,
а претпоставља се да је погинуло између 1.200 и 2.500 циви-

ла и војника, док је око 5.000
њих рањено.
Међу првим мета ма ван далског бомбардовања Западне алијансе био је и наш град.
У првим мину ти ма након
почетка агресије на Србију и
Црну Гору гађана је Фабрика
авиона „Утва”, а погођене су
и војне базе у околини Качарева и Банатског Новог Села.
Нажалост, то није све, јер се
касније током НАТО агресије
догодило нешто што нико није
могао да очекује – први пут у
свету гађане су петрохемијске фабрике, што је, уз огромну материјалну штету, проузроковало и несагледиве еко-

лошке и здравствене последице.
Током агре си је на нашу
земљу Рафинерија је бомбардована седам пута, а „Петрохемија” и „Азотара” по два пута.
Уништен је и већи део „Утве”.
НАТО авијација је гађала Панчево двадесет четири пута и
бацила око шездесет разорних
бомби, крстарећих ракета и
других пројектила.
Најтежи и по последицама
најстрашнији напад на наш
град догодио се у рану зору 4.
априла, када су бомбе пале на
Енергану, витални погон Рафинерије. Том приликом су погинули радници Енергане Дејан
Бојковић, Душан Богосављев и
Мирко Дмитровић.
Агресори су прекршили све
међународне норме и законе и
када су 15. априла бомбардовали резервоаре амонијака у
„Азо та ри” и винил-хло рид
мономера у „Петрохемији”. На
срећу, резервоари амонијака, у
којима је било 9.000 тона те
материје, испражњени су пре
напада НАТО авијације, па је
тако спречена еколошка катастрофа огромних размера.
Међутим, када су бомбе пале
на „Петрохемију”, над градом
је неколико дана могао да се
види огроман облак црног дима,
а у ваздух је исцурила велика
количина канцерогеног винил-хлорид мономера.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

У Србији мање убистава него раније
Због тврдњи појединих медија да списак криминалних убистава у Србији постаје све дужи,
Мини стар ство уну тра шњих
послова Србије саопштило је
да је прошле године у нашој
земљи било 76 убистава, што
је далеко најмање у последњих
тридесет година.
Поређења ради, број ових
кривичних дела у Србији се од
2000. до 2012. године кретао
између 120 и 215, па је тако,
рецимо, 2000. године било 212
убистава, следеће године 215,
а 2009. су забележена 142 убиства. Из тога се може закључити да су у Републици Србији
такви случајеви ређи у односу
на многе развијеније земље у
Европи. Подједнако је важно
и то да је у претходном периоду расветљено 80 процената
свих убистава.
Када је реч о таквим догађајима, који су последица крими-

налних обрачуна, истраге су веома сложене и није их могуће
завршити за недељу дана. Међутим, полиција интензивно ради
на свим овим случајевима.
Доказ преданог, пожртвованог и некад дугогодишњег рада
јесте и чињеница да је у претходне четири године решено

више од десет убистава из ранијег периода, од којих су нека
почињена и пре скоро двадесет година.
Тако је, рецимо, полиција
прошле године решила убиство Драгомира Калинића у
Баричу које је почињено 1998.
године. После више од петна-

ест година решено је и троструко убиство које је почињено 2000. године у једном предузећу на Новом Београду, а
убиство Живке Лакић у Београду решено је 2014. после
пуних четрнаест година.
Сеп тем бра 2015. годи не
полиција је расветлила и деветнаест година старо убиство Гордане Инђић, а исте године је
разјашњена и смрт Тихомира
Поњевића који је лишен живота 2002. године у близини Бачке Паланке.
Грађани Републике Србије
могу да се осећају далеко безбедније него пре десет и више
година, када је број убистава у
Србији био и до три пута већи
него прошле године. Без обзира на то припадници Министарства унутрашњих послова
предано раде како би грађани
били што сигурнији, а број убистава још мањи.

РЕАГОВАЊЕ НА ЈЕДАН ИНЦИДЕНТ

УПОЗОРЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Нападнути полицајац
оправдано пуцао

Пешаци међу најугроженијима у саобраћају

Независни полицијски синдикат Србије најоштрије осуђује напад на полицајца који
се догодио 18. марта у близини Костолца, због чега је
он у самоодбрани употребио
ватрено оружје и ранио нападача у ногу.
Он је био у патроли која је
интервенисала након пријаве о породичном насиљу у
једном селу. Када је заједно
с колегама стигао на лице
места, тридесетседмогодишњак који је малтретирао
мајку и бабу почео је да прети да ће активирати бомбу, а
онда је почео да бежи.
Полицајца који га је стигао и покушао да га ухапси
он је напао електричним пендреком и нанео му повреде,
након чега је полицајац у
њега пуцао. После тога обојици је указана помоћ. Против нападача ће бити поднете кривичне пријаве не само
због насиља у породици него

и за напад на службено лице,
као и зато што је имао електрични пендрек.
„Пре само неде љу дана
догодио се сличан инцидент
у Бору, када је пљач каш
напао поли цај ца који је
интервенисао. Због тога је
рањен, јер је и тај колега
исправно реаговао и заштитио свој живот. Ово је показатељ да измене Закона о
полицији које су у скупштинској процедури морају да обухвате и јасно прецизирају
употребу средстава принуде,
на шта је иницијативом надлежнима сугерисао и Независни полицијски синдикат
Србије. Једино тако, јасним
и прецизним одредбама овог
питања, нећемо имати ситуацију у којој ће полицајци
оклевати да користе ватрено
оружје да би заштитили своје животе”, пише у саопштењу Независног полицијског
синдиката Србије.

У претходних пет година (од
2013. до 2017) на улицама и
путевима у Србији погинула су
742 пешака, а повређено их је
14.466. Сваке недеље у саобраћајним несрећама страдају три
пешака, а сваког дана их осам
буде повређено. Зато није претеривање ако се каже да су они
једна од најугроженијих категорија у саобраћају – пише у
саопштењу Агенције за безбедност саобраћаја Србије.
Када се посматра заступљеност различитих учесника у
саобраћајним незгодама, четвртина свих погинулих лица су
пешаци, а шестина свих повређених су такође они. Најугроже ни ја ста ро сна кате го ри ја
пешака у саобраћају су старији
од 65 година, јер је половина
погинулих била те старости.
Због ове суморне статистике
Агенција за безбедност саобраћаја објавила је и неколико савета за пешаке. Када прелазе преко
улице, требало би да то раде само
на пешачким прелазима уколико они постоје, као и да обавезно

буду удаљени од коловоза пре
него што почну да прелазе улицу. Ово је важно, јер се често
дешава да камиони и аутобуси
приликом скретања праве велики лук, па тада могу једним делом
да пређу и преко тротоара. Зато
је важно и да пешаци увек буду
концентрисани и опрезни.
Пешаци посебно треба да
воде рачуна о томе да никада

не уђу у мртав угао возача, јер
их они тада не виде и нису свесни њиховог присуства. Посебно морају да буду пажљиви
када прелазе улицу у којој на
коло во зу нема обе ле же ног
пешачког прелаза. У тим случајевима никако не би требало да унапред очекују да ће се
возачи возила која долазе из
супротног правца на време зау-

ставити и да ће их пропустити. Као прво, питање је да ли
ће их возачи на време приметити, а друго, чак и да их одмах
уоче, неизвесно је да ли ће стати на време јер су тзв. зауставни путеви аутомобила, камиона и мотоцикала различити.
Другим речима, камионима
и аутобусима је потребно много више времена да се зауставе него путничким возилима.
Зато је најбоље и најбезбедније да пешаци, уколико примете вози ла која им дола зе у
сусрет, прво сачекају да она
прођу, па тек онда да пређу
преко улице. Било би пожељно и да пешаци, уколико пешаче ноћу, обавезно носе светлу
одећу или рефлектујући прслук,
а ако их немају, да понесу са
собом батеријску лампу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НЕКО ВОЛИ ЦИГАЈЕ, НЕКО БЕЛЕ
Примерци из целог
јужног Баната

Банатски Брестовац: Настављени су радови на изради
главног колекторског канала.
Радници ЈКП-а „Комбрест”
орезивали су грање у парку.
Месна заједница поднела је
Град ском већу пред лог за
израду пројектно-техничке
документације за уређење трију атарских путева.

Жири оцењивао само
екстеријер
Дванаеста Регионална изложба
овнова у Долову приређена је
у суботу, 17. марта, у дворишту Месне заједнице.
Том приликом излагали су
узгајивачи из двадесетак села
из целог јужног Баната. Наравно, највише је било Доловаца,
али нашло се места и за сточаре из Панчева и Новог Села.
Домаћинима два трећа
места
Овдашњи огранак Удружења
овчара „Банат” припремио је
све што је неопходно за такмичење – од боксова, преко
награда и захвалница, до музике, ића и пића за дружење. Овог
пута било је мало проблема с
кишом, која је у једном моменту жестоко распалила и расква си ла трав њак дво ри шта,
попришта овогодишње смотре.
Након што су сви узгајивачи
при ка за ли сво је узда ни це,
стручњак из Института „Тамиш”
задужен за сточарство Никола
Стоисављевић позвао је преостале чланове жирија на већање. У међувремену су се повукли сури облаци, које је на
небеском своду заменило пролећно сунце, али није било лако
одбранити се од банатског блата. Једино решење налазило се
у дубоким гуменим чизмама.
Изложене су све расе заступљене на овим просторима, а
жири је након подужег оцењивања донео одлуке. Тако је у
конкуренцији банатске омиљене „сорте”, цигаје, направљено
такмичење у три категорије:
најбољег овна извео је Срђан

Месне актуелности

Војнов из Иланџе, шиљегана –
Ђока Попов из Уљме, а на изложби млађих грла победио је
Трајан Барбу (Владимировац).
Од домаћих такмичара, са освојеним трећим местима, најбоље су се пока за ли Нико ла
Трбенчин и Богдан Дражилов
(у првој и трећој категорији),
који су случајно и главни организатори манифестације.
Победнички примерак међу
такозваним белим расама (виртемберг, ил де франс, бергамо...) припада Јовици Стојадинову из Дупљаје, а код млађих
грла победило је оно које одгајио Јонел Блаж из Гребенца.
Догодине ништа без папира
За најлепшег на смотри проглашен је ован врсте цигаја
Бранислава Митровића с Девојачког бунара. Овај вредни сточар у природи Делиблатског
песка напаса стадо од око двеста грла, у којем преовладава
поменута цигаја укрштена с
праменком.

– Она се најбоље показала.
Целе године је напољу и може да
гази до 30 центиметара снега.
Што се пласмана тиче, не жалим
се, па и да ми их је дупло више,
то не би задовољило потражњу.
Цена је солидна – око триста
динара, а највише се траже примерци до тридесет килограма.
Паше има напретек. Штавише,
тренутно сам једини на пашњаку на којем је некада било петнаестак стада. Због свега наведеног никад не бих мењао ово занимање. Држава би могла боље да
организује откуп јагњади, али
нисмо ни близу тога, јер сав кајмак покупе накупци. С друге стране, вуну и кожу више немаш коме
да продаш. И уматичење је компликовано, па мислим да га треба укинути – навео је Митровић.
И на самом каснијем окупљању изречене су примедбе
да службе нису довољна спона
између овчара и државе.
На то је одговорио професор Цвијан Мекић с Пољопри-

вредног факултета у Београду,
који је од самог почетка члан
жирија на овој изложби.
– Про из во ђа чи мора ју да
направе разлику између приплодних и квалитетних приплодних животиња, које морају да буду под контролом продуктивности, јер ако нису, не
могу да буду ни уматичене, а
самим тим ни да се за њих
добију субвенције, које нису
баш мале. Закон о сточарству
још из 2009. године изричито
тражи да овнови за приплод
морају имати одобрење главне одгајивачке организације, а
многи га немају. Овог пута оцењивали смо само екстеријер,
али од наредне године, бар што
се мене тиче, ниједан од узгајивача неће моћи да учествује
без папира о педигреу – рекао
је Мекић.
Ваљда ће овчарство поново
стати на своје ноге и подсетити на времена када су се банатски пашњаци белели од стада.

ВРЕДНИ УСПЕСИ ВАТРОГАСАЦА ИЗ ПАНЧЕВАЧКОГ СЕЛА

Банатско Ново Село: Школа
фудбала ФК „Слоге” тријумфовала је на финалном турниру првенства државе у футсалу, одржаном у Лазаревцу.
Дечји вокални и инструментал ни соли сти из сек ци ја
Дома културе наступиће у
суботу, 24. марта, на квалификацијама за Дечји фестивал Руму на Вој во ди не у
Куштиљу. Одбојкашки клуб
приредиће „Турнир пријатељства” у суботу, 24. марта, а на
њему ће учествовати и гости
из Шипова, Јајца и Панчева.
Долово: Традиционална смотра овнова одржана је у суботу, 17. мар та, у дво ри шту
Месне заједнице. На последњој скуп шти ни Удру же ња
жена „Доловке” за нову председницу изабрана је досадашња потпредседница Драгана Марић. Приредба поводом
дана школе уприличена је у
среду, 21. марта, у Дому културе.
Глогоњ: Добровољно ватрогасно друштво учествовало је
протеклог викенда на међународном купу у Старој Моравици са четири екипе и све
су се пласирале на прва четири места. Удру же ње жена
„Глогоњке” одржало је у уторак, 20. марта, редовну годишњу скупштину.
Ива но во: Основ на шко ла
„Моша Пијаде” обележила је

Глогоњци у врху регионалне елите
Дoбровољно ватрогасно друштво Глогоњ (ДВД) поново је
постигло вредан успех. Овог
пута на недав но одр жа ном
четвртом Моравичком купу,
реномираном међународном
такмичењу, на којем су, поред
најјачих друштава из Србије,
учествовале и екипе из Мађарске, Словачке и Хрватске.
Гло гоњ ци су се у Ста рој
Моравици, месту у општини
Бачка Топола, представили са
по два мушка и женска састава и у конкуренцији од по петнаестак учесника освојили једно друго, два трећа и једно
четврто место. Надметање се
одвијало у дисциплини усисни вод, у којој је циљ екипе
да „А пругу” што пре састави
с корпом, убаци је у базен и
споји с пумпом, а крај је када

моториста притисне тастер.
Гло гоњ ска мушка А еки па
(млађи од тридесет година) то

је успе ла за 25 секун ди, Б
састав (старији од тридесет
година) за једну више, жен-

ској А еки пи тре ба ло је 30
секунди, а Б саставу – 34.
Председник поменутог ДВД-а
Бранко Трајковић навео је да
су у питању изузетни успеси.
– То ће нам добро доћи у
јеку зимских припрема за нека
летња надметања у комплетним вежбама – од усиса до
гашења пожара. Једно ћемо
управо ми организовати с пролећа, а у питању је окружно
такмичење, квалификационо
за републички ниво. Што се
тиче одласка на север Бачке,
морам да захвалим на подршци Општинском ватрогасном
савезу – истакао је Трајковић.
Вреди подсетити да је глогоњско друштво, које постоји
од 1889. године, једно од најактивнијих у земљи, а тренутно броји око 120 чланова.

свој дан у четвртак, 15. марта, пригодном приредбом у
Дому културе. При крају је
санација тротоара око зграде
поменуте образовне установе. Теку припреме за предстојећи фото-сафари, који ће
бити одржан 15. априла.
Јабука: Због убрзаног пораста водостаја Тамиша надлежне службе помно прате ситуацију како би у случају потребе регулисале проток воде на
уставама. Евидентно је повећање броја паса луталица, а
све више грађана пријављује
нападе тих животиња Месној
зајед ни ци и кому нал ном
предузећу.
Качарево: Месна заједница
припрема документацију за
реконструкцију Хале спортове. Радници комуналног предузећа раде на освежавању клупа у парку. Глумица Татјана
Кецман извела је комедију
под називом „Десет према
један” у четвртак, 22. марта,
у Дому омладине.
Омољица: По позиву Месне
заједнице, фирма „Хидровод”
из Панчева санира оштећења која су се појавила због
слегања терена након изградње кана ли за ци о не мре же.
Први човек села Душан
Лукић, који је уједно и спортски радник, постављен је за
председника Савеза за школски спорт Града Панчева. Радници ЈКП-а „Зеленило” секли
су трску око поња вич ког
моста ка Иванову.
Старчево: Представници ОИ
„Надел” посе ти ли су Аду
Циганлију у суботу, 17. марта, како би учествовали у обиласку терена на којем ће овог
лета бити одржана велика
смотра више хиљада скаута
из целог света. „Сат за планету” биће обележен у суботу, 24. марта, између 20.30 и
21.30, искључивањем светла
на јавној расвети у центру
села, док ће на Тргу неолита
бити изведен прикладан перформанс.

ВРЕДАН РЕЗУЛТАТ У ФУТСАЛУ МАЛИХ
НОВОСЕЉАНА

Петлићи „Слоге”
прваци државе

УЧЕНИЧКО НАДМЕТАЊЕ У ОМОЉИЦИ

Мали мајстори у моделарству
На Општинском такмичењу из
предмета техничко и информатичко образовање и техника и технологија, одржаном 10.
марта у Омољици, учествовало је једанаест школа с територије града.
Том приликом надметало се
стотинак ученика у неколико
дисциплина, подељених на теоријски део (у учионицама) и
практичне активности, које су
се одви ја ле на више места,
попут хола дворишта, базена и
хиподрома.
Ово је прво такмичење по
новим правилима Министарства
просвете, а према речима организатора, протекло је у духу ферплеја и истакли су се прави мајстори у поменутим областима.

Тако је у дисциплини практична израда по задатку Mарко
Јејин из Старчева победио у
конкуренцији ученика петог
раз ре да; међу шеста ци ма и

седмацима најбољи су били
Огњен Лозановски (ОШ „Васа
Живковић”) и Ана Топаловић
(ОШ „Све ти Сава”), док је
испред других ђака осмог раз-

реда био Новосељанин Милан
Јовић.
Када је реч о моделарству,
најбољу ракету конструисао је
осмак Илија Стразмештеров
(ОШ „Мирослав Антић Мика”),
код авиона и аутомобила предњачили су његови вршњаци
Ђурица Радмановић и Милош
Илић из Омољице, а Ива Васиљевић из петог разреда школе
„Бранко Радичевић” направила је брод квалитетније од осталих такмаца.
У моделарству су се надметали и ученици с посебним
потре ба ма из шко ле „Мара
Мандић”, а победили су Светлана Аначковић (аутомобили),
Изабела Стефановић (бродови)
и Филип Аначковић (ракете).

Вели ки успех про те клог
викенда постигла је школа
фуд ба ла ново се љан ске ФК
„Слоге”, на финалном турниру првенства државе у футсалу, одржаном у Лазаревцу.
Том приликом су деца рођена 2007. године, коју као тренер предводи Драган Топић,
освојила прво место.
Нарочито узбудљиво и неизвесно било је у финалној утакмици за памћење, када су
петлићи ФК „Слоге”, након
пенала, с резултатом 4 : 3
побе ди ли дома ћу еки пу
„Колу ба ре” из Лаза рев ца.
Изузетан резултат додатно

под у пи ре чиње ни ца да је
капитен Денис Малица проглашен за најбољег играча,
док је голман Адријан Бугарин изабран за најуспешнијег чувара мреже.
Напомене ради, на завршном турниру су учествовали победници региона Војводина, Београд, источна Србија и централна Србија.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Петак, 23. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја:
изложба „Иконе манастира Војловица” историчарки уметности Марине Миљуш и Драгане Ружић.
Субота, 24. март, 20 сати, Историјски архив: изложба фотографија Зорана Јовановића Мачка „’Милосрдни анђео’ над
Панчевом 1999”.
Уторак, 27. март, 19 сати, галерија Дома омладине: изложба
радова полазника школе фотографије Фото-клуба Дома
омладине Панчево.
Уторак, 27. март, 19 сати, Галерија савремене уметности:
мултимедијална изложба „Тhat Was It” Сање Латиновић.
Среда, 28. март, 18 сати, фоаје Културног центра: изложба
принтова „Пролазност” Дејана Гаћеше.
Среда, 28. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба цртежа „Предраг Бачкоња са Лазаром у
авантури” Предрага Бачкоње.

Тематски програм
Петак, 23. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: предавање етнолога Николе Влајића „Свети владика Николај
Велимировић и остали сужњи манастира Војловица”.
Уторак, 27. март, 19 сати, Народни музеј: предавање Живане Крејић „Евангелистичка црква као симбол Панчева”.
Уторак, 27. март, 19 сати, Градска библиотека: представљање
књига „Сви моји путеви воде ка Србији” Арноа Гујона, „Агапе
антологија 4” Александра Гајшека и аутобиографије Николе
Тесле и Михајла Пупина.
Четвртак, 29. март, 19 сати, Градска библиотека: промоција романа о мајци Светог Саве „Анастасија – чуда српске светитељке” Драгана Дамјановића.

Представе
Петак, 23. март, 19.30, сцена Културног центра: представе
„Из почетка” и „Линија”.
Субота, 24. март, 12 сати, дворана Културног центра: дечја
представа „Ивица и Марица и мек бакица”.

Музика
Петак, 23. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт младих обоиста.
Петак, 23. март, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
музичко вече „Just R’n’B”.
Субота, 24. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт Амире Медуњанин.
Субота, 24. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт бенда„Irie FM”.
Недеља, 25. март, 17 сати, Дом војске: концерт дечјих
ансамбала КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Среда, 28. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: ускршњи концерт соло певача из класе проф. Татјане Стојиљковић.

МОЈ

избор МОЈ
Облик воде

Иванка Радмановић,
књижевница
КЊИГА: „Министарство
неизмерне среће” („Лагуна”, 2017) други је роман
индијске књижевнице Арундати Рој. Стилом сатканим
од прецизности и заводљиве детаљности, сликајући
шаролике и непредвидљиве ликове, у свом новом делу
ауторка је исплела храбро
сведочанство о изазовима и
сукобима друштвених слојева, о национализму, шпијунажи, мрачним деловањима
службе безбедности, политичким интригама и крволочним
масовним разрачунавањима
са опозицијом.
Кроз наративни ураган бола,
хумора, еротичности, насиља,
милосрђа, суровости, љубави,
овоземаљског и натприродног
појављују се изгубљени и препорођени ликови, индивидуалне жртве, самоодрицања,
непрекидне борбе. Роман успева да на тренутке разнежи, а
затим дубоко узнемири и упозори да смо и сведоци и учесници, без обзира на то из ког
краја света потичемо. Према
речима Арундати Рој, ми се,
заправо, суочавамо с проблемом људске расе. Нико од нас
није искључен. Људи – заједнице, касте, расе, чак и државе – своје трагичне историје и
недаће носају наоколо као трофеје, или као робу која се купује и продаје на слободном
тржишту... Тако смо добили
савршен рат – рат који никад
неће бити ни добијен ни изгубљен, рат без краја и конца.
Роман је маестрално превела
Маја Трифуновић.
ФИЛМ: „Фантомска нит”,
филм редитеља Пола Томаса

Андерсона, номинован је за
шест „Оскара”. Радња се дешава средином 20. века, у гламурозном послератном Лондону.
Данијел Деј Луис игра модног
креатора Рејнолдса Вудкока,
чија је модна кућа у жижи славе. Када упозна Алму, младу
девојку, која постаје његова
муза и љубавница, његов испланиран, пажљиво скројен живот
мења се из темеља. Предивни
костими и главни лик инспирисани су шпанским креатором Баленсијагом. Најављено
је да се даровити Данијел Деј
Луис, троструки оскаровац,
повлачи из глумачке каријере
после овог филма.
„Облик воде” је бајковита
прича о усамљеној девојци која
у време Хладног рата у САД
ради у високообезбеђеној владиној лабораторији. Њен живот
се мења из корена када открије тајни експеримент унутар
лабораторије. „Кад ме гледа,
он не види моју несавршеност.
Он ме види онакву каква јесам”,
објашњава Елајза своју љубав
према чудовишту. Режисер је
Гиљермо дел Торо Гомез, чији
стил одликује комбинација фантазије и драме. Филм је номинован за тринаест „Оскара”, а
освојио је четири, између осталог и за најбољу режију и филм.

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

ЈУБИЛЕЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
Брига о 120
непокретних
културних добара
Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву обележио је
двадесет пет година постојања
као само стал не уста но ве у
петак, 16. марта, у Народном
музеју Панчево. Свечаности су
присуствовали представници
уста но ва кул ту ре из целог
јужног Баната.
О историјату службе заштите
на територији јужног Баната
говорила је историчарка Слободанка Перовић, која је на почетку скренула пажњу на то да је
пре четрдесет година управо у
Народном музеју основана прва
јединица за заштиту споменика
културе у Панчеву и да је то још
један значајан јубилеј који је
важно поменути. Организована
конзерваторска служба на овим
просторима почела је да ради
23. марта 1854. године, а занимљив податак је да је један од
првих конзерватора био и прота
Васа Живковић.

В. д. директора Завода за
заштиту споменика културе у
Панчеву Јасмина Вујовић предста вила је резултате рада у
претходних пет година. Притом је истакла као веома значајан ИПА пројекат „Културно наслеђе Баната – Европско
наслеђе”, који је реализован у
сарадњи с Републиком Румунијом и Градом Панчевом, из
чега је произашла и књига. У

протеклих пет година велики
пројекти су били и превентивна заштита складишта јечма
ста ре Вај фер то ве пива ре,
реконструкција старе школе у
Идвору, санација светионика
и спомен-комплекса Стратиште. У том периоду реконструисани су и споменици културе
Преображенска црква (кров
цркве, покривач на звонику,
позлата крста и рестаурација

иконостаса), стара Вајфертова
пивара (обнова кипа Јана Непому ка, пре вен тив на зашти та
складишта јечма, кров централног дела складишта), војничко гробље у Ковину, споме ни ци црве но ар меј ци ма у
Пан че ву, спо ме ник Све том
тројству, Флоријан и рестаурација фигуре анђела на прочељу Цркве Свете Ане. Завод
је такође био активан на пољу
истраживачких пројеката, археолошког ископавања, организовања изложби и објављивања публикација.
Присутнима су се обратили
и градоначелник Саша Павлов,
градски већник задужен за културу и омладину Немања Ротар,
помоћник покрајинског секретара за културу Милан Мичић
и Татјана Трипковић из Друштва конзерватора Србије.
Завод за заштиту споменика
у Панчеву има петнаест запослених и тренутно брине о сто
двадесет непокретних културних добара у два града и шест
општина на територији јужног
Баната.

ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД

Калеидоскоп панонских сенки
Друго вече манифестацијe
„Једна књига – један град”,
која је ове године била
посвећена књизи Ласла
Вегела „Балканска лепотица
или Шлемилово копиле”,
одржано је у Градској
библиотеци у петак, 16.
марта. На вечери под називом
„Калеидоскоп
панонских
сенки: Игра идентитета у
роману ’Балканска лепотица
или Шлемилово копиле’”
учествовали су аутор Ласло
Вегел, културолог Александра

Ђурић Боснић и књижевна
критичарка
Владислава
Гордић Петковић.

– Овог пута смо више
говорили
о
историјској
димензији романа, о томе у

који период може да се смести.
Моје лично мишљење је да
може у панонску, војвођанску
историју, али као што може у
историју Новог Сада, тако може
да се стави и у контекст
историје Панчева – рекао је
аутор Ласло Вегел.
Он је објаснио да његов
роман говори о животу на рубу
Европе, па самим има те
сложене етничке мапе и пуно
промена идентитета који
настају из политичких разлога
или потраге за личном срећом.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У НОВОМ САДУ

Дамир Прањковић лауреат
Ученик Музичке школе „Јован
Бандур” Панчево Дамир Прањковић лауреат је Републичког
такмичења ученика музичких
и балетских школа, које је одржано прошлог викенда у Основној музичкој школи „Јосип Славенски” у Новом Саду.
Такмичење је трајало два
дана и на њему је учествовало
седамнаест основних и осамнаест средњих школа. Дамир
Прањковић, ученик тамбуре из
Алибунара, који похађа музичку школу у Панчеву, са освојена 98,33 поена, оцењен је најбо ље од свих так ми ча ра. У
његовој категорији било је једанаест учесника, а у свим категоријама била су укупно 54
млада тамбураша. О најбољим
учесницима одлучивао је жири
из Хрватске.

Дамира Прањковића је за
такмичење припремала професорка Александра Јовић, а
корепетиторка је била Кристина Крстић.
– Ова награда ми много значи, јер бити лауреат на републичком такмичењу најпрести-

жније је признање за ученика
и ја сам шест година покушавао да га заслужим. Волео бих
да јавно захвалим професорки
Александри Јовић на упорности и труду који ми је пружила и ја ову награду посвећујем
њој – рекао Дамир Прањковић.

Овај талентовани младић је
у 2016. години на четрнаестом
Фестивалу војвођанске тамбуре у Сонти освојио максималних сто поена, а у 2017. години на Великом фестивалу фолклора Румуна специјалну награду жирија за инструменталног
солисту. Пре само недељу дана
на петнаестом Фестивалу војвођанске тамбуре освојио је
још једно прво место.
Члан је оркестра „Невен”
Музичке школе „Јован Бандур”, који ради под диригентском палицом проф. Михајла
Јовића, затим КУД-а „Младост” из Алибунара, где је шеф
оркестра Кристијан Ђуђа, као
и Цркве но-гра ђан ског хора
„Света три јерарха”, који води
диригент Здравко Крсмановић.

ПУТОПИС ПРЕДРАГА ДРАГОСАВЦА

Бразил из угла новинара
У Гале ри ји Мило ра да Бате
Михаиловића у четвртак, 15.
марта, одржана је промоција
књиге путописа „Бразил није
за почетнике” Предрага Драгосавца, новинара с тренутном
адресом у Стокхолму.
На промоцији је истакнуто
да је књига настала „из прве
руке”, током ауторовог шестомесечног боравка у Бразилу
2012. године. Присутној публици, која је активно учествовала у разговору, представљен је
Бразил из перспективе друга-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

чије од оне на коју смо навикли. Истакнуте су многобројне посебности те многољудне
земље с турбулентном историјом, оптерећеном робовласништвом и огромним класним
разликама између богатог и
сиромашног слоја становништва. Речено је и да је књига
писана лако разумљивим језиком, те је стога приступачна
широком кругу читалаца.
Из перспективе аутора, Бразил није једноставна земља,
напротив. Настала је кроз робовласништво, које је укинуто крајем 19. века. То је земља с великим противречностима унутар
себе саме. Када су 1500. године
Португалци открили Бразил,
почела је колонизација. Чиње-

ница да је Бразил био колонија, имала је значајну улогу у
развитку земље. Као последица колонизације што афричког, што европског становништва, Бразил је данас у расном
и етничком погледу најизмешанија земља у планетарним
размерама. Разлике између друштвених слојева су огромне.
Када су крајем 19. века робови
постали слободни, велики број
њих слио се у велике градове и
тако су настале чувене фавеле.
Књигу „Бразил није за почетнике” у жанровском погледу
није лако дефинисати. Најчешће означена као путопис, она
није само то. Према речима
новинара и публицисте Слободана Аранђеловића, „Бразил

није за почетнике” није ни бедекер, ни роман, ни инструкција
за путовање. Како он објашњава, могли бисмо да закључимо
да је ова књига све то одједном,
без претензија да постане било
шта од наведених жанро ва.
Доносећи Бразил из специфичног угла, књига Предрага Драгосавца може бити и значајан
део литературе за неке будуће
путнике у Бразил. За оне који
пак о томе не размишљају, може
представљати занимљиво штиво о једној земљи која је нама
тако далеко, а ипак тако блиска и изазовна, како по темпераменту, тако и по свим различитостима које одликују и простор Балкана.
Н. П.

Петак, 23. март 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА
МЕРЦЕДЕС 190 Д, солидно
стање, 1987. годиште, регистрован до децембра, власник.
066/804-46-53. (СМС)
ОПЕЛ корса делови, мотор,
мењач и остало, замена разно.
063/382-071. (4756)
ОПЕЛ корса 1.4, 64.000, бензин, 2010, први власник, зедер. 063/354-221. (256888)
НА ПРОДАЈУ сеат ароса, 2003.
годиште, регистрован.
063/882-25-09. (256885)
НА ПРОДАЈУ фијат стило 1.9
дизел, петора врта, власник.
061/137-295. (256970)
АСТРА Г караван, 2002, 1.7
ДТИ, регистрован до 21. децембра 2018, власник, 2.050
евра. 060/648-03-39. (257043)
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
50.000 км. 063/892-08-35.
(256993)
ПРОДАЈЕМ/мењам бојлер, ТВ
филипс, старинску витрину,
форд сијеру, регистрован.
060/143-62-10. (257000)
ШКОДА фелиција 1.3, 2001,
620, регистрована дуго.
063/823-10-13. (257168)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за мањи
октавију 1.9 ТДИ, регистрован,
власник, 2008. 0656/610-4567. (257076)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ све врсте возила, небитно стање, до 3.000 евра.
065/809-11-83. (256868)

ДОМАЋА јабука, кајсија доброг квалитета, вишегодишње
искуство. 061/150-10-66.
(СМС)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи, шпорети из Немачке. 062/824-2321. (257150)

ПРОДАЈЕМ комплетан намештај за фризерски салон. Тражим ауто под закуп. 064/00452-30. (СМС)

ПРОДАЈЕМ двоја једнокрилна
врата, четири прозорска крила, све са стаклима, пуно дрво, новији двосед, лежај.
062/424-128. (257156)

ВРШИМ откуп свих врста возила од 100 до 2.000 евра. Исплата на лицу места. 069/20300-44. (257135)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални откуп
возила странаца, хаварисаних,
неисправних. Исплата на лицу
места, од 100 до 2.000 евра.
013/403-736. (257135)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ аутомобиле свих врста до 2.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75.
(257173)

ХИТНО тучани казан за маст и
роштиљ. 063/716-67-31,
064/409-65-89. (4756)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле, није
битно стање и марка, од 70 до
1.300 евра. 060/040-90-21.
(257172)

МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни,
бункераш. 064/271-40-87.
(256847)
ТРАКТОР ИМТ 539, 1984 годиште. Тел. 013/618-413.
(256901)

ГАРАЖЕ

СТИЛО 1.9 дизел, 2003, троје
врата, фул опрема, 170.000
км, власник. 064/130-36-02.

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу,
Котеж 2 на углу код Пиваре.
063/354-221. (256887)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет,
дизел, петора врата, фул
опрема, власник. 064/130-3602. (257144)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари,
Савска 12. 062/634-112.
(256874)

ПОТРАЖЊА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (252603)

МОТО-ОПРЕМА, повољно.
064/908-02-67. (257171)

ПОВОЉНО пента томос 4.8,
пецарошки прибор, уградни
шпорет АЕГ, ТВ самсунг, музички стуб шнајдер. 069/50455-93. (256631)

ПЕЖО 206, 1.4, 2006. годиште,
бензин, регистрован до марта
2019. 064/1243-85-96.
(257118)

ВОЗИЛА

ТВРДО огревно дрво, превоз
бесплатан, мерење код вас кући. 064/356-03-93. (253754)

ВЕШ-МАШИНА мања-већа,
фрижидери, угаона гарнитура,
двосед тросед. Тел. 063/86182-66. (257099)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05.
(2571782)

ТОЧАК од плуга 757, и тегови
за 558. 063/823-29-61.
(257053)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, децембар, петора врата, 99.000 км,
фабрички плин, власник.
064/587-50-24. (257144)

ПОНУДА

АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ, 37, 54, 66, 72.
348-975, 066/348-975.
(256947)
ПРОДАЈЕМ половну веш-машину горење. 065/950-52-53.
(257055)
ПРОДАЈЕМ полован компјутер
самсунг. 065/950-52-53.
(257055)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28. 353463. (257040)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОДАЈЕМ клесани камен за
зидање, нови цреп и циглу,
мали формат. 064/110-12-80.
(256883)
ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру,
машину сингерицу, исправну и
мушки бицикл. Тел. 063/391160, 013/353-067. (256853)
ПРОДАЈЕМ две суве свињске
плећке, сушено на крајишки
начин, повољно. 064/940-8309. (256870)
ПРОДАЈЕМ регал 50 евра.
060/067-50-81. (256893)
ПРОДАЈЕМ повољно ормаре,
ТА пећ, клима-уређај, веш-машину, замрзивач, сто. 362-878.
(256968)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (256978)
ШПОРЕТ горење (2+2 рингле)
на струју и плин са две бутан
боце. Тел. 061/236-95-98.
(256990)
ПРОДАЈЕМ летње и зимске гуме. 063/892-08-35.
(256993)
ПРОДАЈЕМ: фотеље, плакаре,
двосед, дрвени сто са шест
столица, повољно. 060/66028-49, Срђан. (257010)
ПОЛОВНА кухиња од медијапана, у одличном стању. 354777. (257014)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва за
огрев. 063/868-02-06.
(257066)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900 нови, избор материјала по жељи. 060/600-14-52.
(257064)
ПРОДАЈА новог намештаја:
столице од 2.000, столови од
4.500, кревети од 9.000. „Стара Утва”, 060/600-14-52.
(257064)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва,
цреп, циглу велики формат,
краву стеону. 03/711-77-54.
(257062)
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КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(256879)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002, плин
атестиран до 2020, регистрован паркинг сензор, 1.350
евра. 061/200-73-09. (257100)

КОРСА 1.2, 2003, петора врата, клима, у првој боји, није
увоз, 138.000 км,. 064/587-5024. (257144)

ОГЛАСИ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, акумулаторе, веш-машине, фрижидере, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (256849)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце и остало покућство 066/900-79-04. (256950)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књиге,
ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(257034)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ кућу строги центар Панчева, укњижена, 1/1
власник, договор. Тел.
060/690-51-33. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ спратну кућу у
приземљу, локал у Маргити.
064/137-47-89. (256912)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, усељива кућа, 100 м2, 16 ари.
062/398-458. (256987)

КУЋА, 99 м2, на плацу 4,60
ари, Власинска. Повољно, хитно, власник. 23000 евра.
061/558-69-71. (СМС)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински
плац, 4 ара, 17 х 24 м.
069/213-97-37. (4576)

КУЋА 209 м2, велика башта,
Војловица, Панчево. 064/68384-27, 44.000 евра. (2569979

ПРОДАЈЕМ кућу 6 ари плаца.
Ц. Душана, Панчево. 063/372260. (СМС)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, плац за
бизнис, на асфалту 31 х 60,
преко од нове пумпе. 066/385289. (256600)

СОБА, намештена, топла, 80
евра, хитно, женској особи,
Котеж 1, стара улица 2. 311406. (256915)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359. (255753
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, 170
м2, две стамбене јединице,
укњижена. 063/743-03-71.
(255734)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Качарево. 013/601-281. продајем КУЋУ, 104 КВМ, 4,66
АРИ, Старчево, окретница.
061/187-24-22. (257159)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, Новосељански пут, прво српско поље.
064/128-22-06. (257162)
КУЋА, 100 м2, реновирана,
усељива, са 4 ара плаца, нова
Козарачка 10, 27.000 евра.
Тел. 069/485-12-66. (157174)
КУЋА, нова, монтажна, 70 м2,
Козарачка 10, са три ара, 1/1,
19.000. Тел. 069/485-12-66.
(1257174)
НА ПРОДАЈУ грађевински
плацеви на Стрелишту.
064/119-04-31. (257175)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
8 ари, Козарачки просек,
060/601-60-23. (256076)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на
Златибору за Панчево, стан
или кућа. 069/158-63-76.
(253682)
ПРОДАЈЕМ 81,25 ари градског
грађевинског земљишта у северној индустријској зони
(парцеле 9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу (Надина кривина). 063/258-986.
СТАРА МИСА, нова двособна
кућа, 7 ари плаца + помоћни
објекти, 35.000. 064/212-5394. (256737)
КУЋА, 120 + 65 м2, Војловица,
8.5 ари плаца. 064/923-07-60.
(256697)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, плац за
бизнис, на асфалту 31 х 60,
преко од нове пумпе. 066/385289. (256600)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца и викендицу код Дубоке баре. Тел.
011/274-81-46. (256543)
ХИТНО продајем викендицу
са воћњаком (легализовано).
064/861-48-68. (256508)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно
земљиште, 30 ари, дозвољена
градња, Братство јединство,
други просек. 366-234.
(256440)
ПРОДАЈЕМ 53 ара, са 3 плаца,
објектом 6 х 35 м2, Караула,
Рибарска, 35.000 евра.
060/555-69-35.
(256486)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 100
м2, 10 ари, укњижена, нова,
31.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (256876)
СТРЕЛИШТЕ, спратна, 157 м2,
три стамбене јединице, 2,25
ара, 70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256876)
ПРОДАЈЕМ плац, башта, 11
ари + 3 ара пута у Панчеву,
Иве Курјачког 149. 064/11012-80. (256883)
ПРОДАЈЕМ хектар земље под
воћем у роду, повољно.
064/329-49-19. (256909)
ПРОДАЈЕМ плац од 10 ари на
Стрелишту, могућност поделе.
060/320-12-21. (256910)
ПРОДАЈЕМ плац код Црне
мачке, 7 ари. 060/320-12-21.
(256910)

ПРОДАЈЕМ воћњак са викендицом, Баваништански пут,
други ред, друго немачко поље. 064/368-04-77. (256924)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, 100 м2, 4 ара. 063/19924-16, 013/316-614.
ВЕРТИКАЛНА кућа, Жарка
зрењанина, сопствено двориште и улаз са улице. 064/84086-43. (256940)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа 80 м2, 5 ари, укњижена,
усељиа, 27.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (256939)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, до асвалта, 33 ширина,
грађевински, 52.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95. (256939)
ИЗДАЈЕМ башту, повољно, Новосељански пут. 065/515-99-22.
ПРОДАЈЕМ кућу, викендицу, у
Шушари. Тел. 063/742-39-79.
(256948)

МАРГИТА, 5 ари плаца са старијом кућом за адаптацију или
рушење. 063/720-55-66.
(257008)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, 30.000
евра. 063/865-27-57. (257025)
НА ПРОДАЈУ двоспратна кућа,
Качарево, 250 м2, локација
одлична. 062/865-20-39.
(257022)
УКЊИЖЕНА спратна кућа, помоћни објекти, плац 8,6 ри,
Кудељара. Тел. 060/040-96-51.
(257063)
ПРОДАЈЕМ викендицу у селу
Шушара, Делиблатске пешчара или мењам за викендицу,
кућу у централној Србији.
065/206-89-39. (257080)
КОД Турске главе, кућа на 3.6
ара, 55.000; стара Миса, на
5,5 ари , 26.000; Кудељарац на
5 ари, сређена, 33.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(2570559)

14

Петак, 23. март 2018.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
КУЋА, 90 м2, Новосељански
пут, 40.000; усељива, замена
стан. „Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)
ДОЊИ ГРАД, три засебне јединице, 3.5 ара, хитно, 67.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа са
улице, погодна за издавање,
120 м2, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(257148)
ТЕСЛА, плац 7.3 ара, цена договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (257148)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 58
ари, 40 м2, 17,5 м фронт,
39.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна
на 4,85 ари плаца, два помоћна објекта. „Перфект”,
0647348-05-68. (257094)
ДВОРИШНА спратна кућа, ПР
+ ПК, два двоипособна стана
по 60 м2, тераса, 29.000 евра.
„Перфект”, 0647348-05-68.
(257094)

ТЕСЛА, стара кућа, плац 4 ара,
65.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (257148)

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (256872)

ТОПОЛА, почетак, 50 м2, двособан, намештен, 3 ара,
14.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (256989)

ТЕСЛА, кућа 60 м2, плац 1.84,
38.000, може замена. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (257148)

ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 40.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (256872)

ДВОСОБНИ, 57 м2, 28.000, Тесла, Миса, 25.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99-20.
(256989)

ТЕСЛА, кућа са локалом, 160,
2.9 ара, 80.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(257148)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2,
трећи спрат, сређен, усељив,
41.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (256872)

СТРЕЛИШТЕ, 34 м2, једнособан, 20.000, двособан, 26.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (256989)

НОВИЈА кућа, Омољица, 6 ари,
грејање, 120 м2. 064/168-84-32.

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2, ТА,
IV од V, усељив, 27.000.
(677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (256872)

СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влаховића, I спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00. (257005)

СТАРЧЕВО, одлична, 5,25 ари,
ЕГ, 33.000; Брестовац, нова,
прелепа – усељива, 16.500.
(67), 063/744-28-66. (275177)
ДЕО куће до улице, само
10.500; Миса, ПР + спрат, само
33.000, укњижен. (67),
063/744-28-66. (275177)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа нова, само 29.500; подно грејање, изолација 15 цм, 90 м2 + ПК. (67),
063/744-28-66. (275177)

ТИП СТАНКО, двособан, 48
м2, ТА, други спрат, реновиран, 25.000. (677),„Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256872)
КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
седми, ЦГ, тераса, 26.000.
(677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (256872)
ДВОРИШНИ стан, 70 м2, багат
машину, писаћу машину летера 32. 064/212-32-94.
(256869)
СОДАРА, једнособан, 37 м2,
ЦГ, VII, ПВЦ, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/740-79-95.
(256939)

ПРИЗЕМНА, 130 м2 + локал 30
м2, на 7,3 ара плаца, 30.000.
„Перфект”, 0647348-05-68.
(257094)
МИСА, породична кућа, 4 нивоа , 9 х 12 м, 360 м2, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (257091)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ кућу у Јабуци. Тел.
064/827-96-00. (ф)

СТАНОВИ

СОДАРА, двоипособан, 67, ЦГ,
V, лифт, сређен, екстра,
41.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256939)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, ЦГ, III,
лифт, екстра. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (256939)
ТРОСОБАН стан, први спрат,
велика тераса, укњижено, Миса. „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (256967)

ЛУКС нови станови, 58 и 115
м2, подно грејање, лифт, Иве
Курјачког 35. 069/214-41-49.
(257011)
ЈЕДНОСОБАН, нов, 30 м2,
18.000, договор, нова Миса,
приземље, власник. 063/304222. (257030)
ДВОСОБАН, ов, 55 м2, 33.000,
договор, нова Миса, власник.
063/304-222. (257030)
НА ПРОДАЈУ стан на Тесли, I
спрат, 50 м2. 064/817-15-70,
064/523-29-05. (257045)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2,
III, ЦГ, 31.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (257091)

СОДАРА, Дринска 15, III
спрат, 83 м2, 40.500 евра, без
посредника. 063/218-831.
(257049)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, VII, ЦГ, одличан, 21.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (257091)

ТЕСЛА, реновиран трособан,
ЦГ, 47.000; Котеж 1, трособан,
ЦГ, 37.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(257055)

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, породична кућа,
ПР + ВПК, 200 м2, плац 4.5
ара, 80.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (257091)
БАВАНИШТАНСКИ, до пута,
новија, двособна, 13,5 ари,
22.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (257097)
ВИШЕ добрих и повољних кућа у околним селима. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(257097)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу за
стан, Кудељарски насип, легализовано. Тел. 061/640-91-74.
(257120)
УСЕЉИВА кућа, Омољица, 65
м2, 6.5 ари, легализована, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(2571249)

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II
спрат, 38 м2, 32.300 евра, поглед на Тамиш, власник.
063/338-332. (СМС)
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ЈЕДНОСОБАН, 45 м2, ЦГ,
Стрелиште, усељив. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(256967)

ТАМИШ КАПИЈА, нов, троипособан, III спрат, 75 м2, 66.000
евра, поглед на Тамиш, власник. 063/338-332. (СМС)

ГАРСОЊЕРА, ЦГ, Котеж 1, 28
м2, 20.000 евра. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (256967)

ЦЕНТАР, продаја станова, 40 –
120 м2, 650 – 850 евра/квадрат,
са ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2, 58
м2, тераса, 30.000 евра. „Дива”, 345-534, 064/246-05-71.
(256967)

МИСА, 34 м2, 15.000; 70 м2,
24.000, ПР. 063/377-835.
(255462)

ВЕЛИКИ двособан, 60 м2, прерађен, са намештајем, одмах
усељив, коњичка милиција.
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (256967)

СТАН, новоградња, 38 м2, II
спрат, нова Миса, близу школе,
амбуланте. 060/031-08-09,
063/711-41-89.
(255984)

СТРОГИ центaр, трособан, ЦГ,
IV, 48.000, код Водне заједнице, двособан, III, TA, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(257055)
СОДАРА, трособан, изворно,
са гаражом, 40.000; трособан,
I, 43.500. „Лајф”, 061/662-9148. (257055)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м , IV,
ЦГ, лифт. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256984)
КОТЕЖ 2, двособан, 52 м2,
29.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256984)
НОВА МИСА, Тргопродуктова
зграда, трособан, 82 м2, II.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (256984)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе,
двостран, сређен, IV, усељив,
власник. 013/331-079. (256624)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански
пут, 80 м2, 7 ари. 063/153-3770. (257137)

У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат, 18
м2. 062/361-676.
(255413)

ХИТНО, кућа у Книћаниновој
на продају, повољно.
062/826-12-55. (257143)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, нова Миса, код „Азура”, сређен,
одмах усељив.
064/348-01-57.
(256829)

ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат + гаража 14 м2, нова градња, гас,
власник, укњижен, усељив, одмах. 063/449-798.
(256889)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан у
центру Панчева.
060/505-54-25. (4576)

СОДАРА, двипособан, 68 м2,
VIII, 36.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256984)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
м2, V ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(256566)
ТЕСЛА, Нови свет, новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256566)
НОВА МИСА, Тргопродуктова
зграда, трособан, 82 м2, II,
грејање на пелет. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(256566)

КОТЕЖ 2, дволипособан, 66
м2, IV, ЦГ, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(257093)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2, V,
близина „Авива”. 35.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (257093)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, 29.000;
Стрелиште, 60, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (257096)
ТЕСЛА, једнособан, 37,
22.000; шири центар, 1.5, 33,
16.000. (338), „Јанковић”, 348025. (257096)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38
м2, 21.000; двособан 57 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (257094)

ЦЕНТАР, троипособан, 84 м2,
53.000, лифт, ЦГ. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(257094)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.000; двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(257094)
МАРГИТА, двоипособан, 58
м2, 34.000; једноипособан, 35
м2, 20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(257094)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан,
III спрат, 38.000 договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (257095)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 63 м2,
комфоран, двособан, V,
33.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (257095)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, новоградња, 49 м2, тераса, I,ново,
700 евра/квадрат. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (256967)
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КОТЕЖ 1, двособан, 62 м , ЦГ,
одмах усељив, без улагања, III,
одличан, 33.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(257093)

ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 31.000; двоипособан, ЦГ, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (257096)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, двоипособан, VII, 31.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (257095)

НОВА МИСА, стан 85 м2, продајем. 063/272-594, 063/225928. (256979)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Долово, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70. (257137)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 20 м2, III,
ТА, 15.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(257093)
НОВА МИСА, 78 м2, троипособан, ТА, II, 42.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (257093)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2, без посредника, у самом центру, Радомира Путника 14. 063/272913. (СМС)
СТРЕЛИШТЕ , мањи двособан,
46 м2, етажно грејање. Тел.
064/267 71-74. (СМС)

НОВИ СВЕТ, једноипособан,
37 м2, II, ЦГ, гаража, новија
градња, 24.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (257093)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, IV, ТА,
хитно, 19.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (257065)
ТЕСЛА, 57 м2, трособан,
33.000; 70 м2, трособан,
40.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)
КОТЕЖ 2, 64 м2, двособан,
леп, 35.000; 58 м2, двоипособан, 38.000; 83 м2, трособан,
48.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
33.50; двоипособан, 58 м2,
33.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једнособан, 22.000; 66 м2, 37.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(257065)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, III, новоградња, смарт блок, 60.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (257095)
2

СТРЕЛИШТЕ, 52 м , IV,
30.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (257095)
2

КОТЕЖ 1, 50 м , I, 31.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
2

СОДАРА, 52 м , V, 33.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605.(257095)

КОТЕЖ 2, једнопособан, 50
м2, 31.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (257094)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ВПР,
ТА, 28.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (257097)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
41.000; једнособан, 46 м2,
27.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (257094)

МИСА, квалитетне укњижене
гарсоњере, од 14.400 до
17.700. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (257097)

МИСА, трособан, II, 98 м2,
46.000, гас, двостран. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.

КОТЕЖ 2, Булевар, 70 м2, II,
леп двоипособан, 46.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(257097)

МИСА, двособан, 49 м2,
24.500; једноипособан, 40 м2,
22.000; гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (257094)

ГОРЊИ ГРАД, Кутков једноипособан, III, тераса, ЕГ,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (257097)
КОТЕЖ 2, Моше Пијаде, мањи
двоипособан, 60 м2, V, добар,
38.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (257097)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
ТА, I, 24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (257097)

ПРОДАЈА нових укњижених
станова, од инвеститора, центар. 063/272-994. (257059)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2,
II, ЦГ, ЦГ, изворно, 36.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(257097)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I, ТА,
30.000, договор. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(257091)

ПЕПЕЉАРЕ, гарсоњера, 18 м2,
I, TA, изворно, 12.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(257097)
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ПЕПЕЉАРЕ, Тип Станко, двособан, ВПР, II, 47 м2, ТА, договор. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (257056)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, двособан, ЦГ. Тел. 061/657-70-27.
(257110)

НОВА МИСА, двособан, IV, 58
м2, ТА, 22.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(257056)

НАМЕШТЕН једнособан стан,
Стрелиште, 34 м2, други спрат,
Косте Абрашевића 14, стан 12.
013/251-42-79, 063/826-97-71.
(251117)

ТЕСЛА, двособан, II, 52 м2,
ТА, 28.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(257056)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 66 м2,
ЦГ, VI, гаража, 28.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (257056)

КОТЕЖ 1, Војвођански булевар, други спрат, 90 м2,
58.500. 064/205-03-15.
(257128)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57 м2,
ЦГ, 32.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(257056)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
II, 29.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(257148)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
нов, 78 м2, III, дуплекс, 62.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (257148)
ТЕСЛА, једнособан, II, 33 м2,
тераса, 23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915.(257148)

СТАН једнособан, 40 м2, Марка Кулића 32, I спрат, заједничко двориште, реновиран,
15.000 евра Тел. 069/485-1266. (257174)
ДУПЛЕКС стан, новоградња,
100 м2, Милоша Обреновића
31, преко пута „Авив парка”,
75.000 евра. 065/992-08-30,
063/183-73-65.

ЦЕНТАР, једнособан, 36 м2, V,
24.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(256819)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
нов, 77 м2, II, 64.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (256819)
СТАН, кућа, комплетно реновирана, ЦГ, 7.јул, без посредника. 064/424-71-26. (257178)

МИСА, двоипособан, III, тераса, 20.500; двособан, II, одличан, 21.500. (67),
063/744-28-66.
(257177)

ЦЕНТАР, двоипособан, нов,
35.000; шири центар, ПР, нов,
39.500. (67),
063/744-28-66.
(257177)

ЦЕНТАР, двособан, одличан,
31.000; Стрелиште, II,
29.000, тераса. (67),
063/744-28-66.
(257177)

ТЕСЛА, I, једноипособан, комплетно реновиран, прелеп, тераса. (67),
063/744-28-66.
(257177)

ЦЕНТАР, дворишни до улице,
идеално за пословни простор.
(67), 063/744-28-66. (257177)
СТАН, Тесла, двоипособан, тераса, остава, гас, новоградња,
усељив. 069/822-48-24.
(257161)
ПРОДАЈЕМ станове у центру,
152, 141, 104, 52, 45, део цене
може возила. 060/312-90-00.
(257164)
ЗГРАДА у центру, 460 м2 и 1
км од центра 1.650, може замена. 060/312-90-00. (257164)
ПОВОЉНО стан, центар, 67,5
м2, I спрат, етажно грејање на
струју, зидана зграда пре девет година., 063/746-11-51.
(257170)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ стан ниже спратности, без грејања, на Тесли.
064/338-49-01. (256923)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (256876)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (256939)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине-станови, куће, брза реализација. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(257095)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна
исплата. „Перфект”, 064/34805-68. (257094)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне
некретнине, све локације, брза
реализација. (67), 063/744-2866. (247177)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни станови, брза
реализација. 064/668-89-15.
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 063/800-4430. (257056)

БЕЗ посредника купујем трособан стан на Тесли, Котежу 1
и 2, центру. 063/873-03-60.
(256128)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Tесла, звати после 15 сати. 062/111-96-18.
(СМС)
ПОТРЕБАН стан, приземље
или I спрат, или кућа, шири
центар. 064/105-59-91.
(СМС)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
МИ издајемо станове за вас.
Агенција (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (257091)
ИЗДАЈЕМ стан, 33 м2, Приморска 29, нова Миса, приземље. 314-494, 065/314-49-40.
(256843)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, са
двориштем и баштом, повољно. 064/842-91-11. (256911)
ИЗДАЈЕМ нов једнособан стан,
намештен, нове ствари, интернет, клима, ЦГ. 335-807.
(256880)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан, Карађорђева 43, на
другом спрату, двособан, нова
градња. 064/370-79-47.
(256894)
ИЗДАЈЕМ нов празан стан,
Војводе петра Бојовића, са
подземном гаражом, 66 м2.
064/370-79-47. (256894)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 60 м2,
Стрелиште, ЦГ, зграда.
064/164-77-66. (256891)
ИЗДАЈЕМ очуван стан од 1.
априла, Котеж 1, трособан,
намештен, први спрат, ЦГ, телефон, две климе, интерфон.
064/280-31-28. (256939)
ИЗДАЈЕМ стан од 40 м2, са
двориштем. Тел. 064/508-6040, 013/371-424. (256943)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Содара, ЦГ, клима.
Тел. 064/245-88-57. (256954)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, намештен, ТА, клима,
телефон, 120 евра. 064/61699-17. (256960)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу за
становање у Старчеву.
063/191-73-60, 061/322-90-19.
ЗА САМЦА намештена гарсоњера, дворишни стан у центру
града. 063/733-02-53.
МЛАДОМ брачном пару потребан стан за изнајмљивање,
реновиран или новоградња.
064/403-14-07. (2570459
ДВОРИШНА намештена гарсоњера, грејање, соба, купатило. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (256997)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Котеж 2, II спрат,
на дуже. 063/163-88-87.
(257001)
ЈЕДНОСОБАН стан, центар,
нов, добро изолован, потпуно
опремљен, кабловска, интернет, ТА. 064/129-76-04.
(2570139
ДВОСОБАН, полунамештен
стан, Котеж 2, II спрат, клима, ЦГ, слободан од 1. априла.
065/522-99-75.
(257017)
НАМЕШТЕН двособан комфоран стан, ТА пећ, за издавање.
Тел. 066/352-710.
(257033)

ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште. 320-847. (257039)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан у центру Стрелишта.
060/142-22-11. (257083)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
киндеру, одмах усељив. Агенција (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52.
(257091)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, централно грејање и
клима. 064/125-04-33.
(257109)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, двособан, ЦГ. Тел. 060/551-20-38.
(257170)

ИЗДАЈЕМ стан за самца, посебан улаз, нова Миса, намештен, „беовоз”.
064/207-19-88.
(8257121)
ИЗДАЈЕМ намештен стан са
грејањем на Стрелишту.
0632/844-52-95.
(257125)
НАМЕШТЕН стан, Тесла, 34
м2, ТА, четврти спрат, звати
после 17 сати.
069/129-82-06. (257142)
НАМЕШТЕН једноипособан,
новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (257140)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113.
063/838-33-97. (256258)

ЛОКАЛИ

2

ЗЕЛЕНА пијаца, локал 25 м ,
продајем/мењам.
064/226-91-30.
(256459)
ИЗДАЈЕМ канцеларију, Његошева 1, 17 м2, повољније на
дуже. 064/230-56-15.
(156511)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, близу Максија, 18 м2, излог, клима, изолован, бесплатан први
месец. 063/752-04-00.
(256290)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, близина
пијаце, Лава Толстоја.
013/333-058. (4576)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел. 063/808-58-16.
(4756)

ИЗДАЈЕМ локал, Улица Стевана Шупљикца, на главном путу, 100 м2. 064/370-79-47.
(256891)
ИЗДАЈЕМ пословни простор,
30 м2, месечно 90 евра.
063/315-290. (256949)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза пијаце, близина три школе, прометно. 060/351-03-56.
(257002)

ПЛАЦ, Војловица, други просек, Б. Јединства, 11 ари,
4.000 евра, може ауто до
1.500 евра. 064/618-44-10.
(4756)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
центар, 16 м2, Вељка Влаховића. 064/474-99-11. (2570199

КУЋА 100 м2, 5,6 ари, Моше
Пијаде, 80.000 евра. Договор.
064/354-69-76. (4756)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код Аутобуске станице. 352-105.
(257027)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈА ОД 15 . ДО 31. МАРТА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ
КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара по анализи

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ИЗДАЈЕМ разрађену ауто-перионицу, налази се на магистралном путу у Баваништу.
064/706-83-76. (257041)

ПОТРЕБНИ конобари и конобарице за кафић. 060/362-2221. (256794)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, центар,
излог до улице. 066/314-803.
(257058)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским шиваћим машинама. 064/110-16-66.
(256806)

ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице. 063/725-71-70.
(255684)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ радници за следећа радна места: кутериста –
двојица, радници на стерилизацији производа – двојица и
радници на паковању – петоро. Јавити се радним даном од
12 до 16 сати на тел. 062/365414. (257069)
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА Family
garden запошљава квалификоване медицинске сестре и неговатеље. 065/523-05-95.
(2570819)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, душека. Наташа, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (256645)

НА ПРОДАЈУ трафика на главној аутобуској станици. Тел.
0674/060-76-67. (257154)

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

ЛОКАЛИ 21 и 16 м2, у центру.
060/312-90-00. (257164)
ИЗДАЈЕМ два сређена простора од 170 м2 и 75 м2 на Јабучком путу 43-ц. 063/759-12-47.
(257167)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(256481)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН диспечер, са искуством, за домаћи транспорт.
063/884-22-71. (СМС)
ПОТРЕБАН комерцијалиста са
искуством за међународни
транспорт. 063/884-22-71.
(СМС)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (255453)

ПОТРЕБНИ момци и девојке
за рад у шалтеру и на роштиљу Ћевабџиници „Хало Лесковац”, 065/896-39-78.
(256806)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.

ПОТРЕБНА девојка за рад у
Cafe piceriji „Gas”. 062/212543. (25081)
ПОТРЕБНА жена за чување
баке. Звати после 18 сати.
065/377-53-77. (257088)

ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором. Дуле, 064/16358-85. (256427)

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept
тражи металостругара, металоглодача, електричара, аутоматичара и машинбравара са
искуством. Позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16 сати.
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/666-755.
(СМС)
PREMIUM салону Pro Nails
потребан стилиста ноктију, са
искуством. Тел. 060/555-3868. (256404)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
возач. 063/820-87-61.
(256710)
ПОТРЕБНЕ искусне жена за
рад на индустријским шиваћим машинама.
064/191-64-95. (256771)
GP „Still-Net” Панчево потребни грађевински мајстори свих
профила. Тел. 013/333-311
(256756)

ТРАЖИМО озбиљну жену за
негу старијих особа и помоћ у
домаћинству. Тел. 311-716.
(256921)
ПОТРЕБНА искусна мушкоженска фризерка. Плата
25.000, бакшиш, пријава.
064/185-92-34. (256909)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. CV слати на mail: pekarasmiljanic@mts.rs или на
адресу: Иве Курјачког 87.
(256884)
STAR CITY EXPRESS из Старчева тражи два возача Д категорије. Tel. 066/371-101. (ф)
ПОТРЕБНА озбиљна жена за
повремено одржавање куће.
Тел. 061/284-93-81. (256964)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
пекари. 063/320-847. (257020)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco” потребно особље за рад у продаји, кувари и посластичари.
355-222. (257057)

ПОТРЕБНИ возачи за превоз
хлеба и пецива. 060/864-0771. (257165)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2
кубика. 065/334-23-38.
(257123)
ЧАСОВИ спрског језика, припрема за пријемни, контролни.
065/587-93-78. (257130)

ВОДОИНСТАЛАТЕСКЕ услуге;
увођење нових инсталација,
ситне поправке. Драган.
060/699-92-78. (257146)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета
као и бродских подова.
060/643-21-53. (256933)

ПОТРЕБНИ радници на пластификацији метала. Јабучки
пут 277. Тел. 064/144-34-43,
063/200-015. Звати од 15 сати.
(257134)

ПОТРЕБНИ конобари, спремачице и рецепционари.
060/043-52-98. (257164)

ЕЛЕКТРИЧАР врши поправке
старе инсталације, поставка
нове, табле, бојлере. 060/52193-40. (256849)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка
старих, монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа санитарије. 062/382-394. (4756)

КРЧМИ „Шареница” потребна
конобарица, Баваништански
пут 309. Тел. 064/349-93-43.
(257133)

ТРАНСПОРТНОМ предузећу
потребан диспечар. Услови
ССС, одлично познавање енглеског језика.
svetlana.flamengo@
gmail.com 064/214-33-92.
(237151)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ радови, спуштени плафони, зидови, глетовање, фарбање,
комплетна реновирања.
060/521-93-40. (256849)

ОЗБИЉНА жена чувала би дете. 065/950-52-53. (257132)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
Слот клубу Centucky. 064/47474-47. (757104)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/130-75-40.
(257136)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43. (4756)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација, ИПТВ и
антена плус. 064/866-20-70.
(256925)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (256447)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, бетонирање, реновирање кровова,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49.
(256928)

СРПСКИ језик, часови, основци и средњошколци. Искусна
професорка. Повољно. Миса,
064/322-46-79. (256137)

АЛУ – ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе - уграђујем,
радим, поправљам.
063/882-25-09.
(256855)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.

ПОПРАВКА кровова и осталих
грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
(256884)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” потребна радница за сменски рад на
роштиљу. 064/874-08-22.

ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе
комбијем. Јоца, 061/616-2787. (256973)

ТРАЖИ се радник/ца за рад у
кухињи, кетеринг, прославе, са
искуством. 069/822-48-23.

ДОМАЋЕ кифлице и ситни колачи. Тел. 060/761-11-81.
(256980)

Кафани „Ђерам” потребан
конобар са искуством.
062/478-394, 013/631-872

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(255827)
СПРЕМАМ станове. Тел.
063/761-11-89. (256980)

ЕНГЛЕСКИ и шпански језик,
часови свим нивоима и узрастима. Јелена. 064/287-09-23.
(256832)
СРПСКИ, часови, за основце,
средњошколце, студенте. Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (256841)
МАТЕМАТИКА – часови
(основци, средњошколци, пријемни). Искусна дипломирана
професорка математике. Повољно. Центар. 343-370.
(4576)
ЗАМЕНА поломљеног црепа,
чишћење олука, висински радови. 065/535-24-56. (4756)

ЧАСОВИ дугметарске хармонике, свим узрастима, народна музика. 064/225-70-16,
Срђан. (256900)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(256894)
ЧАСОВИ цртања и сликања,
припремам ученике за све
уметничке школе. Тел.
060/566-22-04. (256955)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 351-073,
064/157-20-03.
(256974)

ПРЕВОЗ кипером до 5 тона.
063/361-560, 060/025-96-80.
(256982)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у ваше куће, викендице. 064/1343018. (256986)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, реновирање купатила, славине, вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-4642. (256941)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови, чисто, квалитетно, повољно.
063/304-476, 061/189-97-33.
(256946)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(256999)
КОМПЈУТЕРИ: сервис, чишћење, одржавање, уградња нових
компоненти, брзо, повољно
060/351-03.54. (257002)
ВОЗАЧ Б категорије тражи посао, може и као чувар.
063/768-75-99. (257003)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (257006)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 23 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (257024)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (257038)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (257061)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(257070)
МЕДИЦИНСКИ педикир: курје
очи, урасли нокти, масажа –
релакс, терапеутска. 061/30895-86. (257071)
ЧАСОВИ математике, за
основце. Припрема за пријемни. Све информације на
063/756-65-21. (257048)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(25785)
ОЗБИЉНА одговорна жена
неговала би и чувала старију
особу. 065/624-76-23.
(257089)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетона, чишћење, одношење ствари, обарање дрвећа, крчење плацева.
064/122-69-78.
(257103)
ДУБИНСКО прање тепиха, ротационим четкама. Превоз
бесплатан. 013/302-820,
064/129-63-79.
(257160)

Петак, 23. март 2018.

ОГЛАСИ

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (256061)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26. (4756)

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. (4756)
СЕРВИС телевизора, ЦО 2 апарата, продаја половних, поправка ТВ антена, рисивера,
ауто-кључева. 063/800-01-96.
(256914)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(256615)
ЧАСОВИ хармонике, клавирне
и дугметаре, кола, трилери,
песме, нотално.
060/632-46-90. (255875)
ОДГУШЕЊЕ канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (256252)

Потребан је радник-приправник на варењу

потребан радник

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

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs
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
(257052)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(257052)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(256466)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

помоћник фарбара за припрему возила.

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246-368.
(4756)
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. (4755)
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СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. (257052)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, све релације по Србији, с
радницима. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.(257052)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата. 064/047-5555. (256976)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(257052)
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
(257052)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила и канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра попуст,
долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-51-41.
(256957)
„МЕТАЛИ ИВАН” - откуп секундарних сировина, Петефи
Шандора 29. 061/271-26-70,
064/194-83-22. (256902)

Последњи поздрав нашем драгом

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

konkurs za sledeće radno mesto:
Vozač teretnog vozila
1 izvršilac
Potrebne kvalifikacije:
1. Minimum 3 godine radnog iskustva u domaćem
transportu
2. Obavezan lekarski pregled
3. Posedovanje vozačke dozvole C i E kategorije
4. Da nije krivično osuđivan i da se ne vodi krivični postupak
Biografije dostavljati na email: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 05. 04. 2018.

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (256996)
РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте и роло завесе, могућност
плаћања преко жиро-рачуна.
064/189-40-91, 013/354-777.
(257014)
СЕЛИДБЕ: камионски, комби
превоз. Екипа радника, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-77-67,
Владимир. (257035)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(257073)

МОЛЕРСКИ радови, гипс, ламинат, столарија – чисто, педантно. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (257098)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 19. 03. 2018. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКТА Реконструкција
секције паковања – фабрика ПЕВГ складиште готових
производа у „ХИП Петрохемија”, на кп бр. 15936 КО
Панчево.
Носилац пројекта је „ХИП-Петрохемија” а. д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82.
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат може се
добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог
обавештења.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фасаде, ламинат.
063/766-62-01, Пеца. (257098)
ПРЕВОЗИМ кипером грађевински материјал, ризлу, одвозим шут, огрев. 064/354-69-94.
(257269)

РАЗНО

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
ЖИКИ ЂОРЂЕВИЋУ
од запослених
у Стоматолошкој
ординацији „Viva Dent”

ОГЛАШАМ неважећим сведочанство издато од ОШ „Јован
Јовановић Змај” на име Милан
Живковић. (256959)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за чамац бр. 131/86 на
име Иво Матенда. (2569759)

(144/257140)

После кратке болести, 17. марта, преминула је

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

ЖИВКУ ЂОРЂЕВИЋУ

ЈЕЛЕНА БЕГОВИЋ
1926–2018.
Заувек остајеш у нашим срцима и сећању.

кога смо изгубили после кратке и тешке болести.

Ћерка ВЕСНА, унука ЈЕЛЕНА, зет
БРАНКО и сестра СТЕЛУЦА с породицом

Ожалошћени: НИНА, ДАНА, сестра АЛЕКСАНДРА, брат
МИОДРАГ и сестрић МИТАР

20. марта заувек нас је напустио драги
син, супруг и отац

(153/217166)

Посебна захвалност Општој болници
Панчево – одељење хирургије
(27/

Последњи поздрав ујаку

Последњи поздрав нашем другу и брату

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Мојој нани

ЖИВКО ЂОРЂЕВИЋ
ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ

ЖИВКУ
ЂОРЂЕВИЋУ

МИЛИЋУ
МАРТИНОВИЋУ

ЖИЛЕТУ

од породице
МАРСЕНИЋ

КОСТА АНКИЋ
и ВЛАДИМИР
КУРУЧЕВ

од комшија
у Ослобођења 21

(48/256929)

(135/2571189

(61/256951)

Заувек ћемо те се сећати и јако ћеш нам
недостајати.
Мајка ЦВЕТА, супруга ЉИЉАНА,
синови МИЛОШ, МАРКО и МИОДРАГ
и снаја АЗРА
(141/257131)

ЈЕЛЕНИ
БЕГОВИЋ

ЈЕЛЕНИ
БЕГОВИЋ

са великим
поштовањем породица
ДЕНКОВИЋ
и комшиница МИЦА

Увек ћеш бити у мом сећању.

(39/256911)

(28/256895)

Унука ЈЕЛЕНА
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 23. март 2018.

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав вољеном зету и течи

20. марта 2018, преминуо је наш вољени

МИЛОШУ
АПОСТОЛОВИЋУ

МИЛОШУ
АПОСТОЛОВИЋУ

МИЛОШ АПОСТОЛОВИЋ
1961–2018.

Био си нам као брат!
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.

Са поносом и поштовањем чуваћемо
успомену на тебе.

Од сваје КОСОВКЕ

Од сваје ВЕРЕ и КАТАРИНЕ

(149/257154)

(150/257153)

Сахрана ће се обавити 22. марта 2018, у 13 сати, из капеле у Старчеву.

Ожалошћени његови вољени: МАРКО, ДУШАН
и СЛАВИЦА

У дубокој жалости обавештавамо рођаке, пријатеље и познанике да је након кратке болести
преминуо наш

(146/257151)

МИЛОШ АПОСТОЛОВИЋ
СИМО ЋОРИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима

Ожалошћени брат МИКАН с породицом
(151/257155)

МИЛОШ АПОСТОЛОВИЋ

Од драгог супруга, оца и деде, који нам је био и
ослонац и узор, опростили смо се 17. марта 2018.
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга СЛАВКА, ћерка
СНЕЖАНА и син САША с породицама
(98/257037)

Волимо те ћале и никада те нећемо заборавити.
Последњи поздрав драгом комшији и дивном
човеку

Наш вољени
Твоји поносни синови МАРКО и ДУШАН са КАЋОМ и ЖЕЉКОМ

Последњи поздрав драгом зету

(147/257151)

МИЛОШ АПОСТОЛОВИЋ

ЗЛАТКУ
ЋОСИЋУ

МИЛИЋ МАРТИНОВИЋ
1948–2018.

СИМИ ЋОРИЋУ

преминуо је 17. марта 2018. у 70. години.

С поштовањем комшије
у Дунавској 9

С поштовањем
и љубављу ташта ВЕРА,
шурак НЕБОЈША,
шурњаја КСЕНИЈА
и КАТАРИНА

(1067257051)

(133/257115)

Сахрана је обављена 20. марта 2018. године.
С љубављу ћемо чувати успомену на њега.

Љубави моја једина.
Нека те анђели чувају.
Заувек твоја СЛАВИЦА

Супруга СЛАВИЦА, ћерке ТАМАРА
и МАРИНА с породицама и брат ДРАГАН
са супругом ГОРДАНОМ

(148/1257151)

(123/257092)

20. марта 2018, у 53. години, преминуо је наш
драги

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгом сестрићу

ЗЛАТКУ
ЋОСИЋУ

ЗЛАТКО ЋОСИЋ
31. VII 1965 – 20. III 2018.

ЗЛАТКУ

ЗЛАТКО ЋОСИЋ

Последњи поздрав

Брате мој, не могу да ти пишем опроштајне речи
када ти вечно живиш у свакој нашој сузи, уздаху
и дубоком болу.
Воли те твоја сестра СЛАЂАНА, сестричине
МАЈДА и МАРТА и зет ЖЕЉКО

С поштовањем и љубављу супруга ТАЊА
и синови МИЛОШ и ДУШАН

Никада те нећу прежалити.

(130/257115)

(132/257115)

Твоја тетка ЉИЉА

ЗЛАТКУ
ЋОСИЋУ

од породице
ПРАСКАЛО

Памтиће га брат
НЕБОЈША, снаја
ЗОРАНА и братичине
НЕДА и ДУЊА

(128/257107)

(131/257115)

ЋОСИЋУ
Нашем пријатељу, добром
човеку и комшији

ПАНЧЕВАЦ

(129/257115)

телефон:
013/301-150

ПОПУСТ

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

МИЋИ
МАРТИНОВИЋУ

последњи поздрав.
КОКАН и НЕЛА
(89/257018)

Петак, 23. март 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав нашој комшиници

18. марта 2018. преминула је наша вољена

После тешке болести преминуо је наш

ЗОРКА БОЈКОВИЋ
1953–2018.
Никада те нећемо прежалити.

ЗОРКИ БОЈКОВИЋ

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.

Воли те твоја ПРИНЦЕЗА, супруг ДУЛЕ
и БРАЦА с породицом
(33/256905)

од комшија у Војвођанском булевару 52:
АРСЕНИЈЕВИЋ, ВРЕБАЛОВ, РАШАЈСКИ,
САВИЧИЋ, ЏАНОВИЋ и БАНЂУР

Наш вољени преминуо је 20. марта 2018, али заувек ће живети у нашим срцима.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(113/257075)

После тешке болести преминуо је наш

Ожалошћена супруга МАРГИТ

ЗОРКИ

(70/25698)

БОЈКОВИЋ

ЗОРКИ
БОЈКОВИЋ

Почивај у миру.

После тешке болести преминуо је наш

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.

РАДЕНКО
ИВАНОВИЋ
1956–2018.

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.
Наш вољени је преминуо 20. марта 2018. године,
али заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени брат АНДРИЈА с породицом
(71/256981)

С љубављу и тугом у срцима чуваћемо успомену
на тебе.
Нека те анђели чувају.
Супруга ЗОРИЦА, син
НИКОЛА и ћерка ИВАНА

Наш вољени преминуо је 20. марта 2018, али заувек ће живети у нашим срцима.

(138/257125)

Бескрајно хвала за љубав, топлину и доброту
коју си нам несебично
пружио и коју никад не
можемо да заборавимо.
Брат РАТКО
с породицом

(35/256907)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

После тешке болести преминуо је наш

ЗОРКИ

ЗОРИЦИ
БОЈКОВИЋ

од ВИКИ
(74/256985)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твој брат ЛАЗАР
и братичина ЈЕЛЕНА
с породицом

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.

РАДЕНКУ ИВАНОВИЋУ

(99/257042)

(73/256981)

Последњи поздрав пријатељу

од другара из Клуба инвалида рада Старчева:
ДАЦЕ, ТИНЕ, РИНГА, БОРЕ, ЉУБЕ, МИЛОША,
СРБЕ, БАЈЕ, ЖЕКИЋА, ШТРОКЕ, ПОТИЋА,
СЕКУЛЕ, ПАЈЕ, ВУЈЕ, ДУЛЕТА, СТЕВЕ ЗЕЦА,
РАЈКА ЈАЊИЋА, ЈОЦЕ БАРИЋА, ПЕРЕ ЛЕКЦА,
ЗОРАНА НЕДЕЉКОВИЋА и ЈОВЕ БОСАНЦА

Твоја ЈАСМИНА
с породицом

Ожалошћени брат БОШКО с породицом

(85/257017)

РАДЕНКО
ИВАНОВИЋ

од ЈЕЛЕНЕ ЋУЈИЋ
с породицом

(145/257141)

Наш вољени преминуо је 20. марта 2018, али заувек ће живети у нашим срцима.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав драгом супругу

Ожалошћени син ВЛАДИМИР с породицом
(72/256981)

Последњи поздрав драгом Пеци

ЖИВОРАДУ ВАСИЋУ
1953–2018.

(87/257017)

Туга и бол остају заувек.

Последњи поздрав побратиму

Неутешна супруга ВЕРИЦА
(125/257101)

ПРЕДРАГ СТАНИСАВСКИ
РАДЕНКУ ИВАНОВИЋУ
од побратима КРСТА и НЕЂА НЕДИЋА
Хвала ти на дружењу.

РАДЕНКО
ИВАНОВИЋ

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав драгој комшиници

(86/257017)

РАДЕНКУ
ИВАНОВИЋУ
од комшије БОРЕ
ПЕТРОВИЋА
(102/257047)

ЗОРКИ
БОЈКОВИЋ

од породица ЛАЦКО
и МИКОВИЋ
(114/257077)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав комшији

ЖИВОРАДУ
ВАСИЋУ

ЖИКИ ВАСИЋУ

Тетке МИРА и ЉУБИЦА с породицама
(100/257044)

(139/257126)

Отишао је прерано и изненада, остаће у успомени као весео, насмејан
и добронамеран.
Породица
ЖИВАНОВИЋ

Последњи поздрав вољеном зету и течи

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

Последњи поздрав комшији

од породице ВРСАЈКО

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породице КРСТИЋ
и СТАНКОВИЋ

од станара зграде
у Стевана
Шупљикца 147

(115/257078)

(124/257102)

(116/257079)

ЖИКИ ВАСИЋУ
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Последњи поздрав вољеној снаји

Отишла је наша

Последњи поздрав вољеној супрузи и мами

МИЉАНИ ЈОВАНОВСКИ

МИЉАНА

4. IV 1994 – 16. III 2018.

МИЉАНИ ЈОВАНОВСКИ
4. IV 1994 – 16. III 2018.

ЈОВАНОВСКИ

Спавам јер те сањам...
Будим се јер те требам...

рођ. Антић

Тугујем јер боли што те више нема
4. IV 1994 – 16. III 2018.

Нека те анђели чувају
Твој супруг ВЛАДИМИР и син ОГЊЕН

Ноћ у белом сатену

(36/256908)

однела је твоје тело
Ноћ у белом сатену

у бескрајне даљине
у вечну тишину и таму.

однела је твоје тело

Најдража

Нек те анђели чувају.

у бескрајне даљине
у вечну тишину тмине

Твоји: свекар ВЛАСТА, свекрва СНЕЖАНА,
заова ЈОВАНА са супругом МАКСОМ,
стриц СЛОБА, деда ЖИВКО и тетка
ЉУБИЦА с породицом

Била си нам светлост у очима,

(37/256908)

ваздух у плућима
љубав у срцима
Последњи поздрав

срећом си зрачила

МИКО

много си значила.

Неутешни твоји: отац ДРАГАН, мајка

Све знаш...

ИВАНА, син ОГЊЕН, сестра ЈЕЛЕНА,
сестрићи ЛЕОН и АУРОРА, зет ОСВАЛД,

МИЉАНИ ЈОВАНОВСКИ

баба ЈОВАНКА, ујак СИМА, стриц

Твоји кумови МАКА и БЕЛИ с породицама

ЉУБИША, ујна БИЉА и стрина ИВАНА

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(15/256870)

(152/257116)
(38/256907)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој другарици

МИЉАНИ ЈОВАНОВСКИ
Тужни смо због твог прераног одласка. Заувек ћемо чувати успомену на тебе и све оне лепе тренутке проведене заједно. Била си и
заувек ћеш остати у нашим срцима велики пријатељ.
Твоје VIII-4
(47/256927)

МИЉАНИ

МИЉАНА ЈОВАНОВСКИ
Вољени никада не умиру.
Почивај у миру, нека те анђели чувају.

од породице ЗАЛАД
(108/257065)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи поздрав драгој

Твоји: ЈОВАНА, НАЂА, СРЂАН, СТЕВА, КРЛЕ, МАТКЕ, ПЕЂА,
ТАЈЧИ, ЦОНЕ, ПЕЈА и ТАНЕЛУ
(43/256920)

Нашој драгој

Последњи поздрав

МИЉАНА

МИЉАНИ ЈОВАНОВСКИ
од Иваниних другарица и другара
из КУД СМ „Чигра” Панчево
(134/2571169

МИЉАНИ

ЈОВАНОВСКИ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Породица МАТЕНДА
(69/256974)

МИЉАНИ
последњи поздрав од БОЈАНА, МАРИНЕ, ИВАНА
и ЛАНЕ
(92/257026)

МИЉАНИ
АНТИЋ
ЈОВАНОВСКИ
од ЈЕЛЕНЕ КЊЕГИЊИЋ
(81/257005)

Последњи поздрав од
ЈЕЛЕНЕ и ДУЛЕТА
СВИЛАРЕВИЋ
(126/257122)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

Последњи поздрав за

МИЉАНИ ЈОВАНОВСКИ

МИКСИ

14. марта напустио нас је наш драги
од пријатеља из Hi-Tech
(155/ф)

„И склапам очи, јасно видим као да си ту...”
Твоји: ТИЋА, МИЉАНА, НЕДА, ДАЈА, ДУЛЕ, НАКИЋ, ДАВИД,
ДАЈАНА, МУТА и АЛЕН

Последњи поздрав

(16/256872)

Последњи поздрав милој

Последњи поздрав драгој

МИЛЕ ЂОРЂЕВ
1952–2018.

МИЉАНИ
Породица СТОЈИНОВ
(91/257023)

13. марта 2018. године напустила нас је наша

Колектив Основне школе
„Васа Живковић” Панчево
(127/257105)

(112/257074)

Најискреније саучешће
породици.

БОСИЉКА ПЛАНИЋ
Породица ДОБРИЧАН
(158)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Са поносом ћемо чувати успомену на тебе.
Твоји: супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН
с породицом

МИЉАНИ
ЈОВАНОВСКИ

МИЉАНИ

Једно велико, племенито, уметничко срце
није издржало бол који му је живот приредио. Отишао си код своје Маце...

1936–2018.
из Банатског Брестовца
Заувек ћемо се сећати твоје доброте и твоје племенитости. Хвала ти за све.
С љубављу твоји најмилији: синови БРАНКО
и НИКОЛА, снаја МИКИЦА, унуке МАРИЈА,
СВЕТЛАНА, СМИЉАНА и ЈАСМИНА, зетови
САША, АЛЕКСАНДАР и ВОЈИСЛАВ и праунуци
МИХАЈЛО и СОФИЈА

14. марта преминуо је
наш

Последњи поздрав драгом зету и течи

МИЛЕ ЂОРЂЕВ

МИЛЕТУ
ЂОРЂЕВУ
1952–2018.

(12/256861)

Последњи поздрав брату
и великом пријатељу

ФРАЊА ДАРАДИЋ
1934–10. II 2018

МИЛАН
ЈОВАНЧИЋ

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном
супругу и оцу од супруге АНЕ и ћерки
РОЗАЛИЈЕ и МАРГИТЕ с породицама

од ДУШАНКЕ,
СТАНКЕ, САНДЕ
и МИРЈАНЕ
с породицама

(7/4756)

(4/4756)

Преминуо је наш драги дека
Куму од КРТОЛЕ, ЦОЦЕ
и БУДЕ с породицама

(66/256965)

15. марта 2018. године, после кратке и тешке болести заувек нас је напустила наша драга

Драги брате и ујка, отишао си без поздрава, а
нама оставио бол и тугу.
Твоја ДАДА и твој
сестрић ГОГА

(3/256848)

Последњи поздрав сестри

СВЕТЛАНА ДРАКСИН
1951–2018.

СВЕТЛАНИ
ДРАКСИН

Заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг СВЕТИСЛАВ, ћерке
ВИОЛЕТА и БОРИСЛАВА, зетови БЛАГОЈЕ
и ИВАН, унуци САРА, НОВАК и ЛУКА, брат
ЗОРАН, свекрва МИЛКА и остала родбина
и пријатељи

рођ. Бељин
1951–2018.

(83/257012)

БОСИЉКА
ПЛАНИЋ
Научила си нас да будемо јаке, поносне и да подигнуте главе корачамо
кроз свет. Хвала ти за
све што си учинила за
нас.

Заувек захвалне унуке:
МАРИЈА, СВЕТЛАНА,
СМИЉАНА и ЈАСМИНА
(13/256862)

РАДОСЛАВУ
НЕСТОРОВИЋУ
ТАТА РАДИ
Нека су ти безбрижни
небески путеви...
МОТО КЛУБ COYOTE

МИЛЕ ЂОРЂЕВ
Последњи поздрав и почивај у миру.
ИЦА, МИША и РАДИША
(157/4756)

(140/257129)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав великом пријатељу и другу

телефон:
013/301-150

16. II 1949 – 16. III 2018.

ТАТА РАДИ

Брат ЗОРАН
и ДУШИЦА

Заувек ће недостајати оно твоје „Еј’ ал’ вас волем”
Породица УВАЛИН

(29/256896)

(109/257066)

Последњи поздрав

СРЕТЕН
ПЕРИЋ

од породице СРЕДИЋ

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди.
Његови најмилији

Омољица
Остајемо у дубоком болу
са сећањем на четири деценије лепог дружења.
Воле те твоји
ОЖЕГОВИЋИ

(143/257140)

(90/257021)

(107/257060)

СВЕТЛАНИ

СРЕТЕН ПЕРИЋ
1949–2018.

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ
25. III 2016 – 25. III 2018.
Недостајеш сваким откуцајем срца.
Сестра МИРЈАНА
с породицом
(154/47569

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст свим
радним данима осим средом.
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Последњи поздрав драгом пријатељу и
колеги
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18. марта 2018. напустио нас је наш вољени

Четрдесетодневни помен
15. феруара 2018. године, у незаборав смо испратили нашу драгу мајку, ташту, баку и прабаку

ГРОЗДОМИР
МИЛИВОЈЕВИЋ
1937–2018.

НЕБОЈШИ ЈАНЧИЋУ
БОБАНУ

БОСИЉКУ СЛЕПЧЕВИЋ
рођ. Шепа
из Владимировца
11. VII 1930 – 15. II 2018.

од „Тајаца”: ШАМАРА, БОЖА,
МИЛЕТИЋ, ПОПА, ПРЕДИЋ, ВОЈВОДИЋ,
МИКИ, ОМЕР, ЈОВА, МИРЋЕ, ДАКУЛА
и КОСТА

Његова супруга ДОРИНА

(58/256951)

(56/256944)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

Последњи поздрав нашем драгом комшији

У сунцу тражимо твоју топлину, у киши препознајемо твоје сузе, звезде твојим очима зовемо, грлимо успомене, волимо те до неба, тугујемо...
Породице ВИШЕКРУНА и ВЛАДИСАВЉЕВ, ћерке,
зетови, унуци и праунуци
(117/257082)

Одувек вољен и никад незаборављен

ГРОЗДОМИРУ
МИЛИВОЈЕВИЋУ

НЕБОЈШИ ЈАНЧИЋУ БОБАНУ

од колега из Рафинерије нафте Панчево
(59/256951)

ГОРАН РАДИЋ
(57/256945)

Поштованом комшији

Последњи поздрав колеги и пријатељу

ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ

Породице ДИМИТРИЈЕВИЋ и СТАНОЈЕВИЋ

23. I 1982 – 27. III 2010.
Осам дугих година откако те нема, време пролази, али бол не јењава.
Остала су само лепа сећања и вечна туга у нашим
срцима.
Војо, нека те анђели чувају.
Заувек ожалошћени: отац ЈОВО и брат МИКИ

2009–2018.
Од смрти те нисмо могли
сачувати, али чуваћемо
те од заборава.
Ћерка МАРИЈАНА
с породицом

(62/256961)

ГРОЗДОМИРУ МИЛИВОЈЕВИЋУ

(142/257138)

24. марта навршава се година дана од смрти моје мајке

последњи поздрав од комшија у Моравској 6

МИЛАДИНУ СТАНКОВИЋУ

(55/256942)

После кратке болести преминула је наша

од пензионера УПР „Србијагас” Нови Сад,
клуб Панчево

ПЕРО ГАГИЋ
1950–2016.

(1/256830)

МИЛИЦЕ ЋИКА
1928–2017.
ИВАНКА ПОПОВ
1943–2018.
Ожалошћени: син МИЋА, снаја БРАНКА и унуци
МИЛОШ и БРАНИСЛАВ

Ћерка ГОРДАНА

Хвала ти за сву доброту,
трудићу се да наставим
твојим путем.
ДАРКО, ТАТЈАНА
и унук ФИЛИП

(120/257086)

(52/256937)

(9/256880)

После кратке болести преминула је наша

МИЛАН БОГИЋ ЛЕМИ
8. IV 1947 – 10. III 2018.
Почивај у миру драги Леми, остало је сећање на
лепа дружења и туга.
Породица РЕПАЦ
(50/256932)

ГРОЗДОМИР
МИЛИВОЈЕВИЋ

ИВАНКА ПОПОВ
1943–2018.
Ожалошћена породица ФИБИШАН
(10/256880)

Последњи поздрав
брату од сестре
КАТАРИНЕ с породицом
(88/257017)

Последњи поздрав

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НАДА
УГРЕН

ПЕРО ГАГИЋ

ПЕРО ГАГИЋ

Две године прођоше, а
лепе успомене и сјећања
на тебе остају заувек.
Твој МОМЧИЛО
са мамом, татом
и баком МИЛИЦОМ
из Републике Српске

Кад ме обузме велика туга, погледам у небо јер
тамо имам некога ко ми
много недостаје и кога
никад нећу заборавити.

(54/256937)

(53/256937)

1949–2018.
Последњи поздрав.
ДУДА с децом

ТОМА ПЕТРОВИЋ с породицом
(42/256918)

(30/

ПАНЧЕВАЦ

МИЛИЦА БОРЕНОВИЋ
1935–2017.

НАДИ ОДАЏИЋ

Година прође, а туга остаје, недостајеш ми.
Твоја сестра СЕКА
(122/257090)

телефон:
013/301-150

Супруга НАДА

Петак, 23. март 2018.
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Драги наш

У суботу, 24. марта 2018. године, у 11 сати, на
гробљу у Банатском Новом Селу даваћемо четрдесетодневни помен нашој

РАДЕНКО ДУМИЋ
1956–1998.

ДУШО

Двадесет година ниси с нама, али си заувек у сећању.

ЉУБИЦИ ВИШЕКРУНИ
1928–2018.
Захваљујемо свима који су, на било који начин,
саучествовали у нашој тузи и болу за преминулом, нашом драгом Љубицом.
Породица

Срећа, задовољство, љубав - то је све што си нам подарила. А бескрајна туга, незадовољство и немир је што осећамо после шест
месеци откако ниси с нама.

Твоји: ГОЦА, НИКОЛА и ВЕРА

Увек те се радо сећају: твој брат БРАЦА и сестре ЉИЉА
и СЛАВИЦА с породицама

У суботу, 24. марта 2018. навршава се четрдесет
дана откако није с нама наша драга

Прошло је дванаест година како смо остали без
наше драге, миле и вољене

ЉИЉАНА ЈОВАНОВ

ТАЊЕ ВИГ
1972–2006.

((95/257021)

(65/256993)

(104/ф)

Драга наша

Тог дана одржаћемо помен, у 11 сати, на Новом
гробљу.
С љубављу и поштовањем супруг ЈОВИЦА,
син АЦА, снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ, унуци
НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН
(101/257046)

ДУШО

Заувек њени: кћер КАТАРИНА,
син МИХАЈИЛО, свекрва ИВАНКА
и супруг АЛЕКСАНДАР
(80/256994)

Шест месеци туга не престаје.
Ништа није исто као што је са тобом било. Откинула се најјача карика нашег другарства.
Твоје другарице ЦАКАНА, БЕБА, ЈАБЛАНКА, ОЛИНА и НАДА

1. априла навршава се шест месеци откако нас је
напустио наш драги

IN MEMORIAM

(103/Ф)

Прошло је петнаест година откада је отишла моја мама

СЕЋАЊЕ
25. III 2005 – 25. III 2018.

ДРАГИ СТАНКОВИЋ

МИЛАН БЈЕЛИЦА

Помен ће се одржати у суботу, 31. марта, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Много нам недостајеш. Никад те нећемо заборавити.
Твоја РАДИЦА, НАЂА и ТИНА

20. III 2003 – 20. III 2018.

Твоји: ГАНЕ, ВЕРИЦА, МИЛАН и ЂОРЂЕ

(105/257050)

(84/257015)

РАДОМИР
САВАНОВИЋ

АНА ЛОЈАНИЦА
24. III 2003 – 24. III 2018.

Заувек у нашим мислима.

С љубављу и тугом њена МИРЈАНА
(49/256930)

Четрдесетодневни помен

28. марта 2018. навршава
се четрдесет дана

СЕЋАЊЕ

Твоји: МАРКО, ЈОВАНА
и ДУШИЦА

У недељу, 25. марта, у 11
сати, на гробљу у Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен

(118/257084)

У суботу, 24. марта 2018, у 11 сати, на Старом
гробљу, обавиће се четрдесетодневни помен нашем драгом

РАДОМИРУ ДАНГУБИЋУ
С поносом и љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Твоја ВЕРА с породицом
(126/257104)

СЕЋАЊЕ
25. III 2005 – 25. III 2018.

БОГОЉУБУ
КОСАНИЋУ

РАДОМИР
САВАНОВИЋ

БОГОЉУБУ
КОСАНИЋУ

СТЕВАН
ДОШЉА

од АНКИЦЕ и ЈОЦЕ
ХАЂИЋА с породицом

Ожалошћене ћерке
ЈОВАНКА и РУЖИЦА
с породицом

1986–2018.
Сећања не бледе, а туга
не престаје.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама

(93/257028)

(94/257028)

(34/2569069

Тринаест година туге и
бола без нашег сина и
брата.
Твоји: отац, мајка
и сестра

ВИТОМИРУ
СТЕВОВИЋУ
1937–2018.
Твоји најмилији
(82/257009)

Прошло је петнаест година откако није с нама
наша драга

(119/257084)

СЕЋАЊЕ
25. марта навршава се година од смрти

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

ЗОРИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ

БОГОЉУБ

2004–2018.

ЦИКУША

2017–2018.
ТЕТКИЋ – са тугом, бескрајном љубављу и поштовањем,
заувек у нашим срцима.
Твоји: БОЈАНЧЕ, НАТАША и МИЛОШ, БЕЦИ и ВЕКА
(110/и)

2013–2018.

ДРАГИЦА
ТОДОРОВ

Твоји најмилији

Много ми недостајеш.
Твоја ћерка МИЛИЦА
с породицом

1959–2003.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Њени најмилији

(14/256867)

(97/257036)

(67/256966)

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

МИЛЕВЕ РАДЕКА

ГОЛУБ

ЉУБОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ
ЉУБА
1994–2018.
Твоји најмилији
(75/256988)

26

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 23. март 2018.

Двогодишњи помен

Сећање на мог драгог тату

АЛЕКСАНДAР БИСАК
1989–2016.
Тако ми тужни се најбоље разумемо, свако од нас у срцу тугу носи,
тешку, неподношљиву, а ипак живи са њом.

СЕЋАЊЕ

ВОЈИСЛАВА БЛАГОЈЕВИЋА

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
2016–2018.

26. III 1998 – 26. III 2018.

Кажу да време учини своје, па тај осећај туге и бола нестане.
Лажу...

Недостајеш пуно!

Сваким даном је све јачи, а оних којих нема све више недостају.
Тата

Његова ЛЕПА с породицом

Супруга ВЕРОНА и ћерка ДРАГАНА
с породицом

(60/256952)

(5/4756)

(64/256961)

ПОМЕН

Сећање на тату, баку и деду

АЛЕКСАНДАР БИСАК
1989–2016.
Вољени никад не умиру све док живе они који
их се сећају.

МИОДРАГ
ИЛИЋ

КАТАРИНА
ХОРВАТ

1949–2005.

1920–2005.

ПЕТАР
ИЛИЋ
1904–1964.

ГОЈКО СМИЉАНИЋ
23. III 2009 – 23. III 2018.
С љубављу чувамо успомену на тебе.

Успомену чува СНЕЖАНА ИЛИЋ

Баба МАРИШКА и деда ЖИВКО

Твоја породица
(21/256884)

(45/256917)

(63/25696)

20. марта 2018. навршиле су се две године откако није с нама наш
вољени

22. марта је пет година тужног сећања

У суботу, 24. марта, на Новом гробљу, у 11 сати,
даваћемо шест месеци нашој драгој мајци

САША ЗАВИШИЋ

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ
1947–2016.
Сећање на њега, туга и захвалност стално су присутни.
Супруга ЉИЉАНА и синови МИЛОШ и ПРЕДРАГ с породицама

Успомена и сећање на нашег Сашу не бледе. Време које пролази не доноси заборав, већ оставља
дивна сећања проведена с тобом.
Од заборава те чувају и носе у свом срцу твоји
најмилији

Драгом нашем

30. марта навршава се година откада није с нама
наш вољени отац, супруг и деда

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
1982–2017.

3. III 1935 – 30. III 2017.
Успомену на њега с љубављу и поштовањем
чувају од заборава његови најмилији
(6/4756)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоја деца с породицама

(44/256912)

(68/256969)

МИРОСЛАВ ТРПКОВИЋ

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Година прође, дан никако!
Наша љубав и туга трајаће док смо смо живи.
У срцу те чувају твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

У суботу, 24. марта 2018, у
13 сати, на Новом православном гробљу у Панчеву обележићемо четрдесет дана од смрти нашег

ВЛАДИ

ЉУТИМИР
МИЛИКИЋ

25. III 2017 – 25. III 2018.

26. III 2009 – 26. III 2018.

Заувек у срцу и души.
Твоји: теча МИЛЕ
и тетке САЊА и ТАЊА
с породицама

Био си понос наш.
Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.
Син ВУКОМИР
с породицом

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Породица

(111/257и072)

(152/257157)

(121/257087)

(78/78/256993)

27. марта 2018, годишњи помен

(18/256878)

СЛАВКА
СТАНИЋА

Навршава се година без нашег

Драги

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ

ФРАЊА АНДРАШИ
Твоји најмилији

Бато, постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Недостајеш...
Сестра МАРИНА и зет ДУШАН

(77/256992)

(79/256994)

27. III 2017 – 2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВЛАДО

ЗЛАТКА МАМУЗИЋА ТВИГИЈА

чуваћемо те од заборава.
Твој чича МИША
с породицом

Помен је у суботу, 24. марта, у 11 сати, на Новом гробљу.
Твоји МИЛЕ и МАЈ

(51/256935)

(137/257222)

Петак, 23. март 2018.
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У четвртак, 22. марта 2018, навршава се четрдесет најтужнијих дана у нашим животима

Прошло је најтужнијих четрдесет дана откако није с нама наш вољени

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

ВОЈИСЛАВ ТОМИЋ
историчар

Тога дана одржаћемо помен, у 11 сати, на Старом православном
гробљу.

Парастос је одржан 20. марта, у цркви са
два торња.

Вечно ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР, ћерка ЈЕЛЕНА,
син ВЛАДИМИР, отац СЛОБОДАН, мајка МИЛЕВА, зет БОЈАН
и унук НИКОЛА

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

(11/256852)

(23/256886)

Твоји: ЈЕЛИСАВЕТА, УРОШ и ЈАСМИНА

28. марта и 13. маја 2018. године јесте година како нису са нама наше драге сестре, снаха и прија

24. марта 2018. навршава се пет година откако није с нама

24. марта 2018. године, у 11 сати, на Католичком гробљу, одржаћемо годишњи помен нашем вољеном

АНДРИЈИ ПАРЧЕТИЋУ
БАТИ
За нас ниси умро.
Живиш у нашим срцима, сновима, разговорима и сећањима за све оно лепо што си
нам пружио.
Твоји највољенији

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.

МИРОСАВA
ДАВИДОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЂУВЕЗА, син ДУШАН и ћерка ДРАГАНА с породицама
(41/286917)

ЉУБИНКА
ПЕТРОВИЋ

28. марта 2017.
13. мај 2017.
Пролазе, дани, године, утехе нема, само остаје
бол и туга доживотна.
Сестра ГРОЗДА, заова и прија ЗОРА
и остала родбина

(46/

У суботу, 24. марта 2018, у 11 сати, на војловачком гробљу, обележићемо трогодишњи помен
нашој јединој ћерки

(17/256877)

У суботу, 24. марта 2018, у 11.30, на Новом гробљу
даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

Драги наш

ТЕОДОРИ БАЧАЊИ ТЕИ
Желели би да на небу постоји време посете, само на тренутак да те загрлимо и кажемо колико
нам недостајеш.
Неутешни мајка и отац
(20/256882)

РАДИВОЈ САВЕСКИ
2003–2018.

БОГОЉУБУ МАНЧИЋУ
професору

Прошло је петнаест година откако ниси с нама.
Заувек у нашим мислима и срцима.

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

Твоји најмилији и ученици Гимназије

(40/256913)

(76/256951)

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 24. марта, у 10.30, на Старом Православном гробљу давати четрдесет дана нашој драгој
мајци, баки и прабаки

ПОМЕН

АНИ ЦАРАН
1934–2018.
МОМИР
ПАПИЋ

ДРАГИЦА
БУНДАЛО

СТЕВАН
КАЛКАН

ЗУЗА ХРЋАН

2008–2018.

26. III 2004 – 26. III 2018.

24. марта 2018. даваћемо
четрдесетодневни помен
нашој драгој мајци, баки
и свекрви.

Твоји најмилији

Твоји: супруг, ћерке,
унуке и зетови

дипл. инж. агрономије
2010–2018.
Вечна успомена, љубав
и туга.
Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка
МАРИЈА и зет РАША

(2/256845)

(26/256892)

(19/256881)

Стално си са нама.
Време пролази, туга остаје.

Њени најмилији
(25/256890)

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ

Најдражи наш, пет година је прошло а ти и даље живиш у нама и још
јаче недостајеш.

(96/257031)

МИЛЕ ВРАЧАРИЋ МИМА

1945–2015.
Три године откада си нас напустила. Увек у нашим мислима.
Сестра МИРЈАНА и зет БРАНИМИР с децом

2007–2018.
Речи не могу да искажу колика је туга за тобом.
Живећеш вечито у нашим срцима.
Твоји најмилији

(24/256887)

(22/256885)

(8/4756)

26. III 2013.

Твоји соколови АЦА
и МАКИ, клинцеза ИКА
и твоја ДРАГОЈЛА

РАДМИЛА ЈОРГАЧЕВИЋ

Породица ЦАРАН

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Про ла зи ту жних шест
месеци од смрти нашег
драгог оца, деде и таста

ДУШАНА
МИХАЈЛОВИЋА
И даље нам недостајеш
као и првог дана.
Ћерка ВЕРА
с породицом
(31/256898)

СЕЋАЊЕ
Навршава се шест месеци бола, туге и празнине
откако није с нама наш
вољени

ДУШАН
МИХАЈЛОВИЋ
Заувек тугује супруга
ЉУБА
(32/256898)
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КУД „АБРАШЕВИЋ” НА ФЕСТИВАЛУ

СРПСКО КОЛО
Шпанци „зидају” кулу

Први ансамбл поносно представио своју земљу
Манифестација трајала од 3. до 11. марта
Регион брујао о дирљивом сусрету с Хрватима
Сваке године почетком марта,
на југу Сицилије, градић Агриђенто, родно место чувеног италијанског писца, нобеловца
Луиђија Пирандела, као и оближња живописна Долина храмова бивају испуњени најразличитијим бојама, музиком,
плесовима, укусима и мирисима, како оним локалним, тако
и онима који стижу с разних
крајева планете. С првим назнакама пролећа, које у овом крају Италије поуздано најављују
нежни пупољци на дрвећу бадема, почиње фестивал „Мандорло ин фјоре” („Бадем у цвету”),
који током недељу дана свог
трајања окупља бројне фолклорне групе и на стотине хиљада туриста из читавог света.

растући и развијајући се. После
две деценије добија и међународни карактер, а ове, 2018.
године, од 3. до 11. марта, одржана је седамдесет трећи пут.
И читава ова прича не би
можда била толико значајна за
Панчево да се на овогодишњем
фестивалу, међу 24 интернационалне групе и 1.647 извођача
из Аргентине, Јерменије, Белгије, Бугарске, Кине, Колумбије, Хрватске, Етиопије, Грузије,
Велике Британије, Индије,
Кеније, Мексика, Русије, Шпаније, Турске и Италије, нису
нашли и представници Србије:
Културно-уметничко друштво
„Абрашевић” из Панчева.
Имали смо велико задовољство да наше суграђане пратимо

„Абрашевића”, узраста од 13
до 23 године, троје чланова
оркестра, новинарка „Панчевца” и два возача, предвођени
председницом друштва Лелом
Стојнов, запутили су се аутобусом на Сицилију у петак, 2.
марта, тачно у подне. Око двадесет сати и преко 1.300 километара касније, након што је
путем прошла буквално кроз
сва четири годишња доба, са
акцентом на опасној леденој
киши у Хрватској и снежним
наносима у Словенији, екипа
је у суботу ујутру стигла у Вечни град.
Тамо где сви путеви воде...
У Риму смо имали обавезну
деветочасовну паузу, колико је
аутобус, по слову закона, морао
да се „одмори”. Наравно, чињеница да треба провести дан у
Риму никоме од чланова српске „делегације” није тешко
пала, тим пре што је један од
чланова „Абрашевића” по занимању туристички водич. И то

Проба на крову виле
Фестивал „Мандорло ин фјоре” настао је 1934. године у сеоцету Наро, удаљеном двадесетак километара од Агриђента.
Основао га је гроф Алфонсо Гаетани, са жељом да промовише
типичне сицилијанске производе, попут бадема, маслина,
вина и локалних специјалитета. Три године касније манифестација се сели у Агриђенто
и од тада се обележава скоро
сваке године у континуитету,

на њиховом тринаестодневном
путовању од Панчева, преко
Рима, до Агриђента, а потом
назад преко Фиренце до нашега
града и да с њима пређемо нешто
више од 5.000 километара у оба
смера како бисмо вам пренели
утиске с једног од најлепших
светских фестивала посвећених
народној традицији и култури.
Нешто више од два де сет
игра ча из првог ансам бла

не било какав, већ један од оних
који су просто рођени за тај
посао. Он је Игор Гасенбергер,
познатији као Гас, а овом приликом специјално му је додељена престижна титула вође
пута. Своју улогу одиграо је
маестрално, баш као што игра
и свако коло у коме се нађе.
У Риму се и те како има шта
видети, а да би се све постигло,
требало је нагазити гас и сле-

дити Гаса. На крају дана апликације на телефонима и ужарени табани били су сложни у
прорачуну – прешли смо пешице мало преко двадесет једног
километра како бисмо у меморију андроида, фото-апарата,
али и у ону у глави утиснули
слике Ватикана и Цркве Светог Петра, тврђаве Сант Анђело, трга Навона, Пантео на,
Шпанских степеница, Фонтане ди Треви, трга Венеција,
Римског форума и наравно –
Колосеума.
Читаве ноћи два возача мало
јача – Мирослав Зубовић Зуба и
Милорад Ђукић Бели – газила
су друмове силазећи низ „чизму”
и спуштајући се ка највећем

Колосеум

острву Средоземног мора – прелепој Сицилији. И након још
око хиљаду километара у недељу, 4. марта, чланови „Абрашевића” стигли су пред вилу „Маргерита”, смештену поред родне
куће Луиђија Пирандела.
Ова вила била је током
наредних недељу дана наш
нови дом, а домаћин Салваторе Гуарађи и два млада сицилијанска водича – Адријано
Кордова и Симоне Специјале
– били су наше сенке од првог
до последњег дана, трудећи се
да нашој екипи у Агриђенту
баш ништа не зафали.
Ко би реко чуда да се десе...
И, иако се о одласку Панчеваца на овај фестивал није много
говорило у Србији, стицај околСусрет с Хрватима

Пјаца Кавур

ности (ако тако нешто уопште
постоји) хтео је да се већ током
првог дана у Агриђенту са овом
причом упозна не само наша
држава већ и читав регион.

Чувени сусрет Срба и Хрвата у Долини храмова крај Агриђента, те заједничка песма и
игра двају фолклорних друштава, из Панчева и Прелога,
тема су која је усијала портале и о којој се и данас говори с
несмањеним интересовањем.
О томе како је протекао овај
сусрет, прочитајте у рубрици
„Грађанска проматрачница” на
другој страни овог броја „Панчевца”.
Агриђенто, средиште истоименог округа у оквиру италијанске покрајине Сицилија, данас има око 60.000 станов ни ка и вуче коре не из
велике старогрчке, а касније
римске насеобине Агригентума. Стога не чуди чињеница

да се око града налазе богати
архе о ло шки оста ци, попут
зидина и седам дорских храмова из 6. и 5. века пре нове
ере. Највећи међу храмовима јесте онај посвећен Конкордији, богињи слоге и разумевања. Агриђенто је, иначе, највећи археолошки парк
на свету и у целости је под
заштитом Унеска.
Ове важне инфор ма ци је
сазнали смо већ тог 4. марта,
а након заједничких наступа
како с Хрватима, тако и са
Аргентинцима и Кинезима,
преморени од пута и бројних
утисака, пре одласка на спава ње има ли смо још само
нешто мало снаге да се препустимо уживању у традиционалној италијанској храни уз
незаобилазну пасту и каноле
– чувени сицилијански деликатес у облику мале тубе пуњене филом од сира маскарпонеа или рикоте.
Док је дружина из Панчева
тонула у сан, није ни сањала да
је наредних дана чека темпо од
кога ће се падати с ногу: устајање у 8, први наступи често већ
од 10 сати, а последњи неретко
иза поноћи, уз бројне дефилее
и параде у различитим удаљеним деловима града.
Као на траци
И тако су догађаји почели да
се смењују великом брзином
док су се утисци гомилали и
преклапали... Већ наредног
јутра, 5. марта, чланови ансамбла имали су наступ у аули
центра „Палаконгреси”, а остатак дана група је искористила
и да посети велики тржни центар у Агриђенту. Тамо су их
сачекали последњи дани зимских распродаја и квалитетна
Бакља пријатељства
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„МАНДОРЛО ИН ФЈОРЕ” У АГРИЂЕНТУ

„Панчевац” на
Сицилији

У ДОЛИНИ ГРЧКИХ ХРАМОВА НА СИЦИЛИЈИ
гардероба по ценама какве се
у Србији не могу замислити
чак ни у кинеским радњама:
кошуље за два и по евра, џемпери за четири, јакне од петнаестак евра, зимски капути
за тридесетак, фармерке за
десет, ципеле и патике за двадесет... Шопинг снова!
Уторак, 6. март, у Агриђенту, обележила је једна од најважнијих активности које се
реализују у оквиру фестивала
„Мандорло ин фјоре” – паљење бакље пријатељства у подножју Конкордијиног храма.
Наступ на Пјаци Кавур, великом тргу у центру Агриђента,
уследио је већ наредног јутра,
а поподневна дешавања омела је киша, па је ансамбл
коначно имао неколико сати
за предах. Јутро на Дан жена,
8. марта, свим дамама у вили
„Маргерита” остаће у посебном сећању. Домаћин Салваторе постарао се да пре доручка пристигну букетићи мирисних мимоза, док су момци из
ансамбла током пробе на крову виле све чланице „Абрашевића” обрадовали прелепим
поклонима. За четвртак по подне била је заказана „фјаколата” – велика парада кроз центар Агриђента, налик нашем
карневалу, с тим што је рута
коју су све групе у ношњама и
са инструментима прешле дуга
око шест километара и што је
број гледалаца током читаве
те путање био толико велики
да се чинило да се читава Сици-

наступила чак пола сата после
поноћи.
И наредног дана „Абрашевић” је заблистао на још једном концерту у сали „Палаконгреси”, наишавши на овације публике. Те суботе је наша
група коначно стигла и до мора
и посетила једну од најлепших плажа на југу Сицилије –
Сан Леоне.
Благо из Србије
Последњи дан фестивала, недељу, 11. март, обележио је још
један дефиле улицама Агриђента, који ће стопала свих учесника добро запамтити будући
да је маршрута овог пута била
дуга невероватних осам километара. Већ по подне програм
се наставио на другој локацији
– поново крај Конкордијиног
храма, где су све групе имале
још по један, завршни наступ,
након чега су ансамблима додељене плакете и признања.
Публика је током целе манифестације имала прилику да
види не само фолклорне ансамбле већ и саставе који су изводили најразличитије тачке карактеристичне за просторе с којих
су долазили. Било је ту и плесних и глумачких и циркуских
перформанса. По овим последњима, рецимо, остаће упамћени гости из Шпаније с „људским
кулама” високим по десетак
метара које су градили пењући
се једни другима на рамена.
Наш ансамбл, којим је, у
одсуству уметничког руководиоца Горана Митровића, успе-

Плажа Сан Леоне

најбоље видело колико је благо „Абрашевић” понео са собом
и приказао свету.
У граду љиљана
Бројни усковитлани утисци
нису стигли ни да се слегну, а
већ је дошло време за повратак кући. Брзинско разгледање предивних Турских степеница недалеко од Реалмонтеа
и уживање у нестварној боји
мора, потом наставак пута ка
Месини, трајект до Италије, па
ноћна вожња све до Фиренце.
Новој паузи од девет сати
нисмо се радовали као оној у
Риму, јер су нам на северу Италије добродошлицу пожелели
киша и нешто хладније време. Ипак, нисмо желели да
пропустимо прилику да посеСрбија под палмама

лија тог дана сјатила у Агриђенто.
И пре него што је ансамбл
стигао да се одмори од дугог
дефилеа, у петак је куцнуо час
за још један пре по днев ни
наступ на бини на Пја ци
Кавур, а потом и за учешће
на великом четворочасовном
концерту у центру „Палаконгреси”, на коме су се пред око
1.000 људи представиле све
земље уче сни це фести ва ла.
Занимљиво је да је Србија, као
прет по след ња у про гра му,

шно руководио млади и изузет но тален то ва ни Филип
Реши до вић (запам ти те ово
име!), у Агриђенту се посебно
истакао по разноврсности и
тежини програма који је извео.
Готово да се ни на једном од
концерата на различитим локацијама није поновила иста тачка. За разлику од осталих учесника, који нису мењали програм, наши фолклораши су
тежили да сваки пут представе игре и песме из неког другог краја Србије. Ту се можда

СИЦИ ЛИ ЈАН СКА ЕКИ ПА
Нове странице историје „Абрашевића” на Сицилији су исписали играчи: Марина Ђорђевић, Маријана Медић, Драгана
Радованчев, Дуња Мркоњић, Јована Корда, Сања Станојевић, Јована Хрчан, Анабела Крајишњиковић, Бојана Ћуић,
Милица Петровић, Невена Стојинов, Невена Ђурић, Тамара Димитријевић, Теодора Барјактаров, Лука Стојнов, Игор
Гасенбергер, Лука Ритопечки, Филип Решидовић, Сава Црепајски, Милан Борка, Марко Јаковљевић, Стефан Стојановић, Немања Ваневски и Марко Илић.
Сваки њихов корак пратили су музичари из мини-оркестра: Дејан Вукчевић, Дарко Прелић и Коста Лаловић. Рад
читаве екипе надгледала је председница Лела Стојнов, а
супервизори из Србије били су уметнички руководиоци првог
односно дечјег ансамбла Горан Митровић и Дејан Милић.
Све честитке за безбедно пређених више од 5.000 километара заслужују возачи Мирослав Зубовић и Милорад
Ђукић.

тимо трг и Цркву Санта Марија Новела, трг Дуомо, на ком
се налазе истоимена катедрала, Црква Санта Марија дел
Фјоре, Крстионица и Ђотов
звоник, затим трг Сињори, Лођу
Ланци, галерију „Уфици”, Понте Векјо и Палату Пити.
Шесна ест пре пе ша че них
километара, уз Гасово вођство,
група скоро да није ни осетила, а на крају дана аутобус је
наставио пут Србије. Без обзира на то што је имао прилику
да до сада знаменитости Италије покаже бројним туристима из Србије, Игор Гасенбергер ће ову групу свакако посебно запамтити.

– Иако су то све били моји
другари, који ме добро познају, желео сам да све урадим
професионално. Надам се да
сам успео да пронађем баланс
између посла и дружења. Што
се тиче утисака из Агриђента,
морам при зна ти да је сам
фестивал био веома напоран,
али то смо донекле и очекивали на основу искустава неких
наших чланова и познаника
из других ансамбала који су
на манифестацији учествовали ранијих година. Сматрам
да смо се одлично снашли с
обзиром на то да је састав веома млад и да је за неколицину
ово била прва велика турнеја.
На мене је посебан утисак остави ло зајед ни штво које смо
пока за ли током изу зет но
напорних дана. За све нас који
смо били на Сицилији ово је
велико искуство, али и велико
признање, јер смо имали прилику да представимо свој град
и своју земљу на најлепши
начин. Надамо се да смо оправдали очекивања – истиче Гас.
Веровали или не
У среду, 14. марта, у јутарњим
сатима, Панчевци су на улицама свог града могли видети
аутобус са чијег прозора се
вијо ри ла срп ска тро бој ка.
„Абрашевић” се с поносом вратио у град...
Веровали или не, још исте
вечери у својим просторијама
у Дому омладине ова екипа
играча окупила се – на проби!
Многи од њих нису стигли ни
да одспавају будући да живе у
Ковину, Црепаји, Опову, Качареву, Баваништу... Отишли су
да се распакују и вратили се,
као да претходна два дана нису
живели у аутобусу... Навикли
су, пробе се и иначе одржавају три пута недељно у вечерњим сатима, а они иду у школу, на факултет, мењају по
неколико превоза да би стигли на свако одредиште. И заиста много воле фолклор! Само
је љубав могла да их подстакне да и те среде, болних ногу
и нажуљаних стопала, играју
у пуном саставу и пуном паром
под будним оком уметничког
руководиоца Горана Митровића. Лепо је рекла њихова председница Лела – нису то људи,
то су нинџе! Заиста јесу! И

Пише

Драгана Кожан

нинџе и дивови којима се можемо истински поносити! Капа
доле за све њих!
Ипак, да ова прича не би
била монотоно ведра, споменућемо и чињеницу да је „Абрашевић” на ову турнеју отишао
о трошку самих чланова, без
динара било чије помоћи и
подршке.
– У протеклих пет година,
колико сам ја на челу друштва,
чак ни кроз пројекте нисмо
добијали значајнију подршку
Града. Примера ради, прошле
године смо обележили осамдесет година постојања и за тај
пројекат нам није одобрен ниједан динар, а за целу годину
друштво је добило свега 110.000
динара. Зато за пут на Сицилију нисмо ни помислили да тражимо помоћ. У комуникацији

ципеле за игре из Баната, затим
замена ламината и адаптација
сале у којој се одржавају пробе, потом нова хар мо ни ка,
кофери за паковање ношње,
компјутер за канцеларију, бојлер, фото-апарат, нове мајице,
тренерке и наравно – лепа велика застава.
Највећи сан им је да имају
свој половни аутобус којим би
могли да путују на турнеје,
будући да им је превоз увек
најскупља ставка. Наравно, радо
би га уступили и другим друштвима...
– Да нам помогне, може свако и свакоме ћемо се на свој
начин одужити. Не мора то да
буде уплата на рачун. Друштву
се може поклонити било шта
од наведеног и делић наших
снова већ ће бити остварен.

Гости из Кине
са учесницима из других земаља на фестивалу схватили смо
да њих пут није коштао ништа,
јер су им све финансирале
општине, жупаније, спонзори...
Ми смо све сами платили и
поносно смо носили заставу
коју смо купили код Кинеза у
„Шангају”. На срећу, други нису
стигли да примете каквог нам
је квалитета застава, јер су били
задивљени програмом који смо
представили. Знам да ће и ове
моје речи неко поново схватити као атак на своју личност
или критику власти, а оне су
заправо одувек биле само позив
да се напокон учини корак вредан поштовања, како нашег,
тако и читаве локалне заједнице, и да се нашем друштву
додели статус какав оно и заслужује. Ми бисмо умели то да
ценимо и да дупло вратимо све
што се уложи у нас – истиче
Лела Стојнов.
Помоћ је добродошла
Према речима председнице
„Абрашевића”, друштву су тренутно хитно потребни обнова
народне ношње, нови опанци,

Тако мало треба да би нашој
омладини било боље, а баш то
мало нам, очигледно, недостаје – апелује Лела Стојнов на
све људе добре воље да потпомогну рад друштва.
Поносна на чланове ансамбла „Абрашевић”, који су поред
свих проблема, достојанствено и на најлепши могући начин
одговорили свим изазовима и
представили своју земљу како
доликује, Лела Стојнов је нагласила да о томе како су се они
показали, сведочи и писмо које
је нашем гра до на чел ни ку
послао др Лило Фирето, први
човек Агриђента.
„Абрашевић” већ хрли ка
новим акцијама и пројектима.
Чека их обележавање Дана породице, затим долазак гостију из
Аустрије, бројни концерти
широм Србије, а потом и гостовање у Аустрији на јесен. Надају се да ће тамо отићи с новом
заставом и у новим ношњама.
Ако се препознајете као неко
ко би могао да им у томе помогне, јавите им се. Заслужили су
макар толико.

Кажу да је овде било 300.000 људи

Дефиле

Предах у Фиренци
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КУП СТАРОГ КОНТИНЕНТА У КИК-БОКСУ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ОГЊЕН НА КРОВУ ЕВРОПЕ

„МИНИМАЛЦИ” ЗА РАДОСТ И БРИГУ
Динамо 1945
наставио победнички
низ
„Дизелка” стала у
Беочину

У новобеоградској дворани
„Ранко Жеравица” прошлог
викенда одржан је Европски
куп у кик-боксу. У конкуренцији најбољих бораца са Старог континента надметао се и
наш суграђанин, члан КБК-а
Српска Спарта Огњен Драгојерац.
Он је још једном доказао
да тренутно спада међу најбоље борце у средњој категорији у Европи. Одрадио је три
меча и сва три је добио прилично убедљиво, па се на крају окитио титулом шампиона.
Прву борбу је добио прекидом у другој рунди, да би
потом и наредни противник
видео исти „сценарио”, али
издр жао је рун ду више. У
великом финалу Огњен се
састао с Миланом Бабићем,
искусним репрезентативцем

Босне и Херцеговине, кога је
савладао одлуком судија с 3:0.
– Хвала свима који су веровали у мене. Ово је мој највећи успех до сада. После титула на Интернационалном купу
и Балканском првенству ово
зла то је дошло као кру на
напорног рада. Још једном
захваљујем мојим тренерима, дру га ри ма који су ми
помагали око припрема, спаринг-партнерима. Ова титула ће ми бити подстрек за
даљи рад – рекао је Огњен
Драгојерац.
Нашем суграђанину већ у
априлу предстоје нова велика искушења. Надметаће се
на Отво ре ном првен ству
Србије у дисциплини К1, а
бројни љубитељи овог спорта од њега очекују нове трофеје.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

У Српској лиги група „Војводина” прошлог викенда одигране су утакмице 17. кола.
Представници нашег града у
трећем рангу такмичења остварили су половичан успех. Динамо 1945 савладао је с 1:0 Раднички из Нове Пазове, а Железничар је са идентичним резултатом поражен у Беочину.
По ветровитом и прохладном времену, пред око 200 гледалаца на Градском стадиону
у Панчеву, снаге су одмерили
другопласирани Динамо 1945
и Раднички из Нове Пазове.
Панчевачки „брзи воз” је у овај
дуел ушао као апсолутни фаворит, а после деведесет минута
тешке и исцрпљујуће борбе ту
улогу је и оправдао: Динамо
1945 – Раднички 1:0 (0:0).
Овај дуел неће дуго остати у
сећању љубитељима најважније
споредне ствари на свету у нашем
граду. Прво полувреме је протекло у такозваном испитивању
снага, па правих погодака за гол
готово да није ни било.
После одмора Панчевци су
кренули агилније ка голу ривала, а тим који предводи некадашњи фудбалер Партизана
Дарко Тешовић углавном се
оријентисао на одбрану свог
гола. Фудбалери „брзог воза”
стезали су обруч око гола гостију из Нове Пазове, а њихова
офанзива резултирала је у 52.
минуту. Стојановски је одлично прошао по левој страни и
упутио је центаршут у казнени простор Цемента. Лопту је
доче као Небој ша Арбу ти на,
који је главом упослио Николу Ђорђевића, а овом није било
тешко да погоди мрежу голмана Радничког. Био је то и
једини погодак на овој утакми ци, који је Дина му 1945
донео нова три бода, али и продужио наду да до краја шам-

пионата може сустићи првопласирани Бечеј.
– Осим резултата, мало је
тога чиме бих могао да будем
задовољан. Нажалост, ово нам
је већ друга утакмица у коју
улазимо бојажљиво, с превише респек та пре ма рива лу.
Добро је што смо у таквом
односу снага успели да победимо једну озбиљну екипу, која
има индивидуални и тимски
квалитет. Морамо да будемо
срећни због бодова, али и да
извучемо поуке. Окрећемо се

на освојеним бодовима и надам
се да ће наставити у том ритму – рекао је шеф стручног
штаба Динама 1945 Александар Стевановић.
Било како било, „брзи воз”
је после пролећне премијере и
победе у Сакулама успео да
настави победнички низ, па и
даље заузима друго место на
табели, с 37 бодова. Идућег
викенда Панчевци ће гостовати у Шиду, где ће одмерити
снагу с претпоследњом екипом
Радничког, што не би требало

Симоновић, Трипковић и Станојковић, а прилику су добили
и Томашевић и Вукајловић.
Железничар је врло добро парирао Беочинцима, био је равноправан с њима, али није имао
концентрације да издржи до краја. Гол одлуке домаћи су постигли у финишу у такмице, у 87.
минуту, после чега више није било
времена за промену резултата.
„Дизелка” је сада на деветом
месту на табели, са 26 бодова, а
у наредном колу, пред својим
навијачима, игра против Оџака.

наредним утакмицама. Није
нам лако, али ја и даље верујем у моје момке. Постоји период адаптације, јер смо припреме одрадили на вештачкој трави, па још увек нисмо успели
да се прилагодимо природном
терену. Ту могу да нађем неки
изговор, мада не желим да га
тражим, не желим да оправда вам неке ства ри. Било је
периода игре у којима смо успевали да наметнемо брз ритам,
да будемо агресивнији по боковима, али постоји много ствари на којима морамо да радимо и да им се посветимо, како
бисмо убудуће били озбиљнија екипа. Честитам играчима

да им представља тежак посао.
После победе над Омладинцем из Нових Бановаца фудбалери Железничара су прошлог
викенда гостовали у Беочину.
Панчевачка „дизелка” још једном је приказала борбену и
пожртвовану игру. Није устукнула пред фаворитом, али у овом
сусрету није имала ни спортске
среће. Од освајања једног бода
делило ју је свега неколико минута: Цемент–Железничар 1:0 (0:0).
Тренер екипе из нашег града
Горан Мрђа на располагању је
имао следећи састав: Николовски, Ђорђевић, Савков, Спасковски, Павловић, Стајчић, Шалипуровић, Ковачевић, Руњајић,

Своје навијаче обрадовали су
и фудбалери Младости из Омољице. Они су у 17. колу Војвођанске лиге „Исток” на свом
терену савладали Раднички из
Ковина с 3:2 (1:1).
Била је то врло добра фудбалска представа у којој су гледаоци могли да уживају. Гости
су два пута водили, али нису
имали снаге да одоле налетима
Омољчана. Голове за екипу коју
предводи тренер Душан Ђокић
постигли су Пештерац (у 33. и
75. минуту) и Славен Јуриша,
који је био прецизан у последњим тренуцима утакмице.
Младост сада заузима пето
место на табели са 28 бодова.

НОВИ УСПЕХ ЏК-а ЈЕДИНСТВО

ТРОФЕЈИ САМО ПРИСТИЖУ

У Смедереву је прошлог викенда одржано Првенство Србије у
стрељаштву по А-програму, на
коме је, у великој конкуренцији, учествовало и седам такмичара Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Екипа панчевачких сениора у гађању из пушке поново
је доказала своју вредност.
Тим из нашег града освојио
је треће место с 1.825,4 круга. Наступили су Далибор
Павловић (591,7 кругова),
Габријел Даутовић (612,9) и
Дејан Пешић (621,8 кругова).

Сениорски тим панчевачке
„дружине” који се надметао у
гађању из пиштоља заузео је
седмо место, с 1.599 кругова.
Екипу су чинили Јован Павлица, Александар Зубовић и јуниор Ђорђе Јовчевић.
Овим такмичењем је завршена сезона гађања из ваздушног оружја за сениоре и јуниоре, али Дејан Пешић ће наставити да тренира, јер ће од 2.
до 6. маја, као члан репрезентације Србије, учествовати на
међународном такмичењу у
Плзену.

На међународном турниру у
Зрењанину, у конкуренцији 400
учесника из Словеније, Хрватске, БиХ, Бугарске, Румуније,
Србије и с Малте, чланови Џудо
клуба Јединство зарадили су осам
трофеја.

Андријана Кртенић се окитила златом, а бронзе су освојили: Василије Стошић, Јана
Пејо вић, Ана Вели ков ски,
Николина Тошић, Александра
Димитровски, Немања Нишић
и Марта Пешић.

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР У ТЕМЕРИНУ

ПАДАЛИ НОВИ РЕКОРДИ
На веома јаком турниру у Темерину четрнаест стре ли ча ра СК-а
Пан че во осво ји ло је
велики број медаља.
Кадетска екипа коју
су чинили Стефан Кљајић, Јован Шпе хар и
Урош Јакоб оборила је
свој државни рекорд, с
1.493 поена. Млађа пионирка Ива Јакоб поправила је државни рекорд
који је она и поставила,
испуцавши 418 поена.
Марија Љубинковић
је тријумфовала у конкуренцији сениорки, а Стефан
Жикић био је најбољи у категорији сениора, који су се надметали у компаунд стилу.
Ива Јакоб и Лазар Андреев победили су у такмичењу пионира.

Кадети Стефан Кљајић и Урош
Јакоб заслужили су сребро односно бронзу, а сениорска екипа
СК-а Панчево у саставу Дејан
Форго, Драгиша Јевтић и Дејан
Јакоб освојила је бронзано одличје у гађању олимпијским стилом.

Лалић и Дијана Милић. Поред
свих трофеја, Стефан Папић је
изабран за најбољег пионира
на шампионату.
Крајем месеца на међународном турниру „Београдски
победник” чланови БК-а Професионалац добиће признања
као освајачи Лиге Бокс савеза
Београда, где су тријумфовали
у конкуренцији 37 клубова.
Јован Салиховић је најбољи школарац, Данијел Раду

је заслужио титулу најбољег
јуниора, Пера Јованов је најуспешнији у конкуренцији до
деветнаест година, а Јованка
Радуловић је најбоља сениорка.
За велики успех БК-а Професионалац заслужан је пре
свега први тренер Звонко Димитријевић, коме у раду помажу
Стеван Рајаков, Ненад Поповић, Милутин Добреску и Богдан Црнобрња.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БОКСУ

ПРОФЕСИОНАЛАЦ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
У Ваљеву је прошлог викенда
одржано Првенство Србије у
боксу за све категорије. У конкуренцији 57 клубова из целе
земље БК Професионалац из
нашег града проглашен је за
најуспешнији боксерски колек-

Стране припремио

Александар
Живковић

тив у држави у свим узрасним
категоријама.
Златне медаље су освојили:
Иван Думитру, Стефан Папић,
Срђан Раду и Вишња Томић.
Сребром су се окитили: Милош
Ђорђевић, Мартин Анђелковић, Иван Америјан, Данијел
Раду, Александра Васиљевић и
Пера Јованов. Бронзе су зарадили: Никола Папић, Стеван
Јокић, Данијел Јакимовски,
Бра ни слав Баљак, Мари ја

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈОВАНА
НАЈУСПЕШНИЈА
Отворено првенство Србије у
пливању одржано је од 9. до 11.
марта на СРЦ-у „Милан Гале
Мушкатировић” у Београду. Учествовало је преко 440 такмичара из 49 клубова из: Пољске,
Словеније, Турске и Србије.
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„МЕЧ-ЛОПТА” ЗА ТАМИШ
Убедљив тријумф над
Беовуком

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
субота, 20 сати

Против Дунава за
Суперлигу

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – С. ПАЗОВА

Победио и Крис-крос

Одбојка

Пливачки клуб Спарта из
нашег града представљали су:
Јована Богдановић, Ања Јакимовски, Мирослав Фунћик и
Милош Трајановски, а предводио их је тренер Ненад Јовић.
Најуспешнија је била Јована
Богдановић, која је тријумфовала у апсолутној категорији у
трци на 200 м прсно, с временом 2:33,12. Био је то по ФИНА
бодовима и највреднији резултат у женској конкуренцији на
овом првенству, тако да је она
проглашена и за најуспешнију
пливачицу.

СЈАЈНИ ПЛИВАЧИ
Пливачица Динама Вања Грујић остварила је одличне резултате на Отвореном првенству
Србије. Она је у јуниорској конкуренцији освојила златну
медаљу у дисциплини 200 м
леђно и сребрно одличје у трци
на 100 м леђно.
Суботица је 17. и 18. марта
угостила најбоље младе пливаче из наше земље који су се
надметали на Зимском првенству Србије за пионире. Учествовало је 296 такмичара из

Првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије улази у сам финиш, а панчевачки
Тамиш лагано али сигурно плови ка Супер ли ги. Про шлог
викенда су на програму биле
утакмице 23. кола, у оквиру
кога је тим Бојана Јовичића
гостовао у нашем главном граду, где је одмерио снагу с Беовуком. После несрећног пораза у Новом Саду, након продужетка, Панчевци су овај меч
одиграли под великим притиском, под императивом победе, јер им је само она гарантовала да неће скренути са зацртаног пута – пута који води у
Суперлигу. И успели су Младен Витковић и његови другови. Када је било најпотребније,
били су на висини задатка. Најбољи. Домаћин не само да није
имао никакву шансу већ се грчевито борио да избегне праву
ката стро фу: Бео вук –Та миш
73:107, по четвртинама 20:31,
20:27, 12:33 и 21:16.
Иако је играла без два најбоља кошаркаша, екипа Беовука је добро „отворила” меч,
али већ од трећег минута утакмице Панчевци су загосподарили тереном дворане „Мега
фектори” у Београду.
Екипа коју су чинили: Александар Илкић, Младен Витковић, Иван Смиљанић, Стефан
Савић, Душан Кнежевић, Немања Ђорђевић, Никола Сочанац,
Вла ди мир Кање вац, Петар
Баловић, Димитрије Раичевић,
Стефан Митровић и Миљан
Раденковић играла је сјајну

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НАПРЕДАК
петак, 18 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Шид: МАКС – ОДБОЈКА 013

Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Јабука: ДОЛОВО–СИВАЦ
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мокрин: ОБИЛИЋ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПОТИСЈЕ
недеља, 19.30

кошарку, спроводећи у дело
све замисли свог шефа, који је
одлично припремио тактику за
овај двобој. Први део утакмице Тамиш је решио с двоцифреном разликом у своју корист
(20:31). И друга четвртина протекла је у потпуној доминацији екипе из нашег града, па се
на одмор отишло с резултатом
40:58.
Друго полувреме донело је
идентичну слику. Тамиш је био
тим који је доминирао и све
конце овог сусрета држао у својим рукама. Беовук није имао
ни снаге ни моћи да се одупре
„машинерији” из Панчева, а
праву резултатску катастрофу
избегао је у последњој четвртини, када је питање победника било решено.
– Беовук је јако незгодна екипа када игра на свом терену,
али овог пута смо успели да
избегнемо све његове замке и
оства ри мо нео че ки ва но лак

тријумф. Честитам момцима
на залагању и професионалном приступу утакмици, али
немамо много времена за славље. Оче ку је нас још један
тежак меч, овог пута на нашем
терену, против екипе Дунава.
То је за нас „меч-лопта” јер
уко ли ко оства ри мо побе ду,
дефинитивно ћемо обезбедити
пла сман у Супер ли гу. Зато
позивам и навијаче да дођу у
што већем броју и да нас подрже у овој важној утакмици –
рекао је Бојан Јовичић, први
тренер Тамиша.
У суботу, 24. марта, сви прави пријатељи спорта у нашем
граду биће у Хали спортова на
Стрелишту. Младен Витковић
и његови другари заслужили су
подршку за све што су урадили у овој сезони. А потребна је
још само једна победа, па да
ускоро на Стрелишту гледамо
и АБА лигаше. Утакмица против Дунава почиње у 20 сати.

Кошаркаши Крис-кроса остварили су и шесту победу у Првој
регионалној лиги „Север”. Они
су на свом терену савладали
Тополу са 75:73, по четвртинама 26:12, 17:28, 14:17 и 18:16.
– Свака утакмица коју играмо је најважнија у сезони. Таква
је била и ова против Тополе,
коју смо добили захваљујући
великој борби, али и смирености у последњим секундама.
Честитам момцима на победи,
атмосфера је одлична, публика је уживала у још једној занимљивој утакмици. Морам напоменути да смо били знатно
осла бље ни јер нису игра ли
Гарић и Угљић, а с повредама
су наступили Верначки, Стринић и Илић – истакао је Милош
Степанов, тренер Крис-кроса.
Домаћи кошаркаши су у сјајној завршници и с „тројком”
Верначког извојевали значајну
победу против директног противника за опстанак у лиги.

симално ангажовано и озбиљно ушли су у утакмицу и на
самом старту су домаћину ставили до знања да неће имати

СУПЕР КЛИНЦИ

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

На 36. међународном турниру
у Зрењанину наступила су 354
такмичара из: БиХ, Бугарске,

МЕДАЉЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА

Хрватске, Румуније, Словеније,
Србије и с Малте. ЏК Динамо
је представљало десет бораца,
који су освојили пет трофеја.
Златна одличја су зарадили
Филип Ћирић, Алекса Ђуровић и Ђорђе Јакимовски, сребром се окитио Матеја Зубовић, а брон зу је заслу жио
Милош Стојановић.

У Смедереву је прошлог викенда одржано Школско првенство Србије, на ком су много успеха имали и наши млади суграђани.

Сребрну медаљу је освојио
Урош Петровачки (Гимназија
„Урош Предић”), а бронзама су
се окитили: Дарко Спасковски
(ЕТШ „Никола Тесла”), Никола Ивановић
(Гимназија
„Урош Предић”), Александар Здешић (ОШ „Вук
Караџић”
Старчево) и
Сара Жунић
(ОШ „Свети
Сава”).
Учествовали
су и: Јана Којчић, Јелена
Милентије-

велике шансе да оствари повољан исход. Релативно лако и
брзо Борац је повео са 2:0 у
сетовима, а онда је уследио мали

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Падина: ДОЛИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА–БАК
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ

73:107

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА

75:73

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО

62:85
66:72

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЗАЈЕЧАР

ТРИЈУМФ БОРЦА НА КОСОВУ

40 клубова, а запажене резултате остварили су и такмичари
ПК-а Динамо.
Петар Ранковић, Страхиња
Шондић, Андреа Нађ и Дуња
Сто ев осво ји ли су брон за ну
медаљу у штафетној трци на 4
x 50 м мешовито. Петар Ранковић је зарадио сребрна одличја у надметањима на 100 м
прсно и 100 м мешовито.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

Рукомет

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ
Утакмицама 19. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Првој
лиги за одбојкаше. Борац из
Старчева је у овој рунди шампионата путовао у Косовску
Митровицу, где је одмерио снагу са исто и ме ним дома ћим
тимом. Момци које предводи
тре нер Душан Јовић и пре
почетка утакмице важили су
за великог фаворита, али због
даљине и времена проведеног
у путу ваљало је бити на опрезу. На радост љубитеља одбојке у нашем граду и околини,
Давор Милошевић и његови
саиграчи нису дозволили никакво изне на ђе ње: Косов ска
Митровица – Борац 1:3, по сетовима 16:25, 13:25, 26:24 и 20:25.
Старчевачки борци су одлично одиграли и овај дуел. Мак-

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОЏАЦИ
недеља, 15 сати

пад концентрације, што је екипа Косовске Митровице умела
да казни и да у неизвесном сету
смањи резултат на 1:2. Ипак, у
четвртом делу утакмице Старчевци су поново преузели контролу над утакмицом, па су
остварили и четрнаести тријумф у првенству.
Борац је играо у саста ву:
Ненад Мадић, Саша Рајковић,
Милан Зиндовић, Давор Милошевић, Бојан Познић, Никола
Крстић, Нема ња Миле тић,
Јован Ковачић, Владимир Луковић и Александар Гаврилов.
Екипа коју предводи тренер
Душан Јовић тако је наставила
трку за другопласираним Партизаном, који има само једну
победу више. Идућег викенда
Борац игра на свом терену против крушевачког Напретка.

22:27

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ОБИЛИЋ
36:13
мушкарци
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО 26:30

Одбојка
ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ

1:3

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

3:1

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (НП) 1:0
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
1:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К)

3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–ДУНАВ
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Ковачица: СЛАВИЈА–МЛАДОСТ
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Идвор: ПОЛЕТ–МУНДИЈАЛ

0:1
0:2
6:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО

0:1
1:4

ШАХОВСКИ КУТАК

Chernyavski
8
7
6
5
4

вић, Милош Стефановић, Стефан Стојковић, Марија Антонијевић, Павле Милошев, Тара Ђурђевић, Анђелина и Анастасија Јаредић, Јована Новаков, Милан и Ђорђе Стојиљковић, Дамјан Стојановић и
Филип Секулић.

У Хали спортова на Стрелишту у недељу, 25. марта, биће
одржан традиционалан, деветнаести карате турнир под називом „Куп Младости”.
Наступићеоко 400 такмичара
из Србије и земаља из окружења. Такмичење почиње у 10.30.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх5)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

А САД – ЈУРИШ НА ТИТУЛУ!

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Завршено надметање у
СЕХА лиги
Следи српски плеј-оф
Спуштена је завеса на дебитантско
учешће рукометаша у регионалној
СЕХА лиги. Момци које предводи тренер Иван Петковић прошле недеље су
одиграли два дуела, после којих се
још једном може констатовати да је
прво учешће панчевачких „вукова с
Тамиша” у лиги са европским рукометним „алама” било прилично успешно. „Жуто-црни” су одиграли осамнаест утакмица, два пута су тријумфовали, трипут су играли нерешено и
претрпели су тринаест пораза. На крају су заузели претпоследње место, с
девет бодова. За прву сезону – сасвим
довољно.
У среду, 14. марта, у Хали спортова
на Стрелишту гостовао је још један
европски великан – Загреб. Био је то
још један велики спортски догађај, у
који су гости, предвођени легендарним Златком Сарачевићем, ушли као
апсолутни фаворити. Али Бранко Радановић и његови саиграчи нису тако
мислили. Динамо је од самог почетка
утакмице заиграо офанзивно и ефи-

касно, а притом није дозвољавао некадашњем шампиону Европе да се размахне. На голу домаћина бриљирао је
Душан Петровић, који је успео да
одбрани и два седмерца, а мрежу
Загрепчана решетао је сјајни Иван
Димитријевић. Ипак, на полувреме се
отишло при нерешеном резултату 14:14.
Жестока борба се одвијала и после
одмора, а Динамо се није предавао ни
када је Загреб повео с 19:22. За само два
минута Димитријевић, Дистол и Бару-

Стубови

џић успели су да изједначе и да поново
унесу неизвесност у овај занимљив дуел.
У последњем минуту утакмице, голом
Жујовића с пенала, Панчевци су повели са 28:27, али је меч ипак окончан без
победника – 28:28, што је био велики
успех тима из нашег града.
У последњем колу СЕХА лиге Динамо је у недељу, 18. марта, гостовао у
хрватским Нашицама, где је од дома-

ћег Нексеа изгубио са 27:19 (14:12) и
тако окончао дебитантски наступ у
регионалном надметању.
Она права искушења тек предстоје
Ивану Петковићу и његовим момцима. После учешћа у СЕХА лиги Динамо ће учествовати у српском плеј-офу, где ће за ривале имати најбоље
екипе у нашој земљи с којима ће се
борити за титулу државног шампиона. Нова рукометна узбуђења можемо очекивати средином априла.

У 15. колу Супер Б лиге рукометашице ЖРК Панчева изгубиле су прошлог викенда на свом терену од Зајечара са 22:27.
Иако су другопласираним гошћама и пре почетка меча даване веће
шансе за победу, треба рећи да су
девојке које предводи тренер Марко
Крстић, поготову у првом полувремену, пружиле врло добар отпор фавориту.
Сања Павловић је поново бриљирала на голу ЖРК Панчева, а најефикаснија у редовима домаћег тима била
је Светлана Ничевски, капитен, са
шест голова. Јована Јовановић је пет
пута била прецизна, а по три гола
постигле су Невена Џелајлија, Невена Којић и Марија Милићевић. Невена Станишковић је два пута савладала противничког голмана.
Одличне су прошлог викенда биле
и младе рукометашице ЖРК Панчева. На завршном турниру Лиге млађих категорија Војводине, који је одржан у нашем граду, ЖРК Панчево је
заузео четврто место и тако се пласирао на Првенство Србије. Прва је била
Рума, док је друго место заузео Срем,
а треће Пролетер.
ОРК Панчево је у 17. колу Друге
лиге „Север” у Риђици савладао домаћи Далматинац с 30:26.
Најефикаснији у редовима екипе
коју предводи Душан Грандов били
су Лацко и Дотлић, са по шест голова, док је Прчуљ пет пута био прецизан.
ОРК Панчево је поново лидер на
табели, а наредног викенда дочекује
Потисје из Аде.
А. Живковић

Некадашња производња и промет наше фабрике стакла били су
један од стубова града. Богатство.
Од тога су остали само димњаци, који изгледају као стубови.
Стубови мултикултуралности и мултиконфесионалности Панчева су верски објекти. Нетачно.
Стубови тог богатства су људи, грађани.
Мада је тачно да цркве умеју да изгледају моћно.
Као стубови града.

Улице и...
Градске улице одржавају јавна предузећа и путари.
И тачно и нетачно.
„Те”, јер је то у опису посла који обављају.
Како то чине? Па, дискутабилно...
„Не-те”, пошто без помоћи људи, грађана, од тог посла нема
ништа. Не бацај! Не пљуј! Склони каку иза свог пса!
Основци, шта у таутологији беше дају „те” и „не-те”? А „те” и
„те”? Бољи избор...

ИЗ СВЕТСКОГ У ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ

ДУЦА КРЕЋЕ У ЛОВ НА ТРОФЕЈЕ
Најбољи српски аутомобилиста, наш
суграђанин Душан Борковић ове сезоне надметаће се на европском TCR
шампионату, за титулу најбољег на
Старом континенту.
– Имао сам неколико сјајних понуда из WTCR-а, али с обзиром на то да
се ради о једном потпуно новом такмичењу с доста иновација, од којих
су највеће вожња три трке по викенду и повећан буџет, за мене и мој тим
је то ипак била једна велика непознаница и приличан ризик за ову годину. Ове сезоне желим искључиво борбу за највише пласмане. Донео сам
одлуку за коју верујем да је најбоља
за мене, тим, спонзоре и Србију. У
прошлој сезони имао сам доста проблема са аутомобилом и не желим да
поново пролазимо кроз такве непо-

требне проблеме ни ја ни моји фанови. TCR Европа омогућава ми већу
конкурентност, више тестова, бољи
аутомобил и тим и једва чекам да
кренем да се такмичим – рекао је
Душан Борковић.
Сезона у такмичењу TCR Европа
стартује 6. маја на стази „Пол Рикар”
у Француској, а до краја године срп-

ском асу предстоји укупно четрнаест
трка. Шампионат се завршава 21.
октобра у Барселони.
– Конкуренција ће бити веома јака.
На стази ће сваког викенда бити велики број врхунских возача, али као и
увек до сада, даћу све од себе. Неке
стазе познајем, на некима ћу возити
први пут, али увек радо прихватам изазове. Ускоро почињем и с првим тестовима, који су један од главних разлога
зашто сам се одлучио за TCR Европу.
Имаћу могућност да се добро припремам на тестовима, и то не само за ову
годину, већ и за наредну сезону, на
којем год шампионату будем возио –
додао је Дуца.
Борковић ће у наредним данима објавити име тима за који ће возити, као и
аутомобил за нову сезону.
А. Ж.

Река људи
Лепе су фотке у овој рубрици.
А уме наш град да буде леп. Не само на фоткама.
Зна, само му у томе треба помоћи.
Рецимо, није довољно да Тамиш сам по себи тече, а да се
поред њега само шета.
Потребна му је река добронамерних, самосвесних људи, грађана, који ће увек у глави имати: волим своју реку, волим свој
град. Тачно тако!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Катарина
Пауновић,
гимназијалка:
– Учићу, а можда ћу
изаћи у суботу, јер
ће у дворани „Аполо” бити концерт
београдског попсастава „Irie FM”.

Милица Бугарин,
гимназијалка:
– Вероватно ће доћи
другарице да преспавају код мене, а преко
дана ћу учити ако
будем имала времена.
Нећу излазити овог
викенда.

Борко
Вицановић,
гимназијалац:
– Можда ћу с мајком отићи до Фрушке горе на кратак
одмор. Од редовних
обавеза имаћу часове енглеског и
немачког, а можда
ћу успети и да учим.
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