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За мала предузећа
до 250.000 динара

Једини орган који
доживотно расте

» страна 6

» страна 8

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 24. ФЕБРУАРА 2017.

Хроника
Нова зграда
Прекршајног суда
» страна 5

Политика
Најчешће поступају у
складу са одлукама
врхова партија
» страна 4
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Просвета/екологија
Друштвено одговорна
компанија
» страна 7

Култура
Анђели – веза између
ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

КАЧАРЕВАЧКА „СЛАНИНИЈАДА”
ПОКАЗАЛА СВУ СНАГУ
Десетине хиљада гурмана
посетиле „најмасније
село” на свету
Највише награда освојили
домаћи такмичари
На нашим просторима одвајкада царује једна поучна максима: снага на
уста улази... Наведена мудролија овде у Банату може се надградити провереном чињеницом да човеку понајвише снаге сланина даје. Довољно је
рећи да су на њеној калоричности генерације наших предака стасавале у
здраве и јаке јединке.
А тек о њеном укусу, што би рекли
стари Латини, не вреди расправљати.
Тачније, сувишно је – будући да је
ова прерађевина од свињског меса и
у том погледу заиста вансеријска. Без
обзира на то да ли се конзумира зими
у садејству с црним луком или лети
са сочним парадајзом. Једноставно,
чим сланина додирне непце, у устима долази до праве експлозије.
Прође лето тридесето
Све ово указује на то да прави гурмани немају много дилема у вези с питањем која овдашња „шпеција” носи
статус најомиљеније, а тешко да на
свету има бољег места од Качарева за
њену дегустацију, афирмацију и конзумацију.
Тешко је и поверовати да у околини постоји неко ко средином фебруара на „Сланинијади” није омастио брке, макар делићем од те непрегледне масе сласних прерађевина.
По ред бр да и пла ни на ме са, има
ту и ра зних дру гих ле по та, па ће
због све га то га ма ло ко ји истин ски

сла до ку сац про пу сти ти го ди шње
гурманско ходочашће. И тако већ
тридесет лета...
Да је реч о несвакидашњем догађају који поставља стандарде и надалеко му нема равног, било је јасно још
на самом отварању у четвртак, 16.
фебруара. Већ првог дана кренула је
права масна грозница и јагма за сухомеснатим производима, јер домаћинима се овог пута баш наместило
(за разлику од неких протеклих година када је зима показивала своје
оштре зубе). Поред тога што је време,
за ово доба, било сасвим пријемчиво,
почетак је пао на државни празник.
То је био сигнал љубитељима доброг
залогаја да навале са свих страна, па
се и пре самог званичног отварања
тешко пролазило кроз непрегледан
шпалир људи који су нудили све и
свашта на својим упадљиво накинђуреним штандовима.

Наравно, у првом реду сухомеснате производе, а надасве главну звезду
јубиларне качаревачке гастроавантуре – сланину.
Победила Нина Петровска
Од самог уласка у Качарево врвело је
као у гротлу. Била је неописива гужва, аутомобили с најразличитијим
регистрацијама пробијали су се центиметар по центиметар, људи су претрчавали „ко муве без главе”, а призор вашарског шаренила „до врха” је
пунио очи. Љубитељи гурманлука закрчили су главну улицу „најмаснијег
села” на свету од улазне табле до платоа у центру, где су излагали мањи
произвођачи, и самог епицентра догађаја – спортске хале, коју су по
обичају запосели индустријалци. На
сваком кораку је нуђен широк асортиман најразличитијих производа, а
преовладавале су разне врсте сланине:

сушене, барене, сапуњаре, домаће,
индустријске, панчете и у последње
време веома популарне – оне од мангулице.
А с не баш малим закашњењем
(чекане су уважене званице), око један сат после поднева, на главној бини у хали најпре је уз стихове песме
„Прође лето тридесето” чувени афористичар Зоран Т. Поповић све обавестио да је „Сланинијада” дочекала
јубилеј, да би потом качаревачку манифестацију свечано отворио градоначелник Панчева. Одмах затим
проглашени су победници овогодишњег такмичења према одлуци
стручног жирија, сачињеног од најеминентнијих стручњака из области
производње меса. Они су имали врашки тежак посао, будући да су морали да оцене око триста узорака пристиглих с разних страна.
Тако је награду за најбољу домаћу
сланину у конкуренцији аматера
освојила Качаревка Нина Петровска,
испред суграђанина Мирка Вуковића
и Дејана Брковића из златиборског
места Качер. Код производње индустријске сланине поново је доминирала панчевачка месара „Бурјан”, а
код занатске је бољи од осталих био
још један Златиборац – Душан Станојевић из Мачката. Преостала признања
припала су Качаревцима – најдебљу
сланину имао је Илија Грговски, најдужу Миле Филиповски, а од мангулице Миле Кондић.
Наведени подаци још једном, и то
најбоље, демантују тезу неких злих
језика да Качарево можда не заслужује да буде престоница најомиљеније месне прерађевине.
» Наставак на страни 28

човека и божанског
» страна 10

Село
Иваново десети пут
славило богатство
вишејезичности
» страна 11

Хроника
Три идеје вредне по
240.000 динара
» страна 12

Фото-репортажа
Срце пуно успомена
и – поноса!

» страна 29

Спорт
Пао и „Југовић”, на
реду „Воша”

» страна 30
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Нормално – у Хондурас!
Човек уређује и кроји свет према сопственим потребама. Он поставља
границе између нормалног и ненормалног. Човек је друштвено биће.
Да би друштво опстало, морао је да смисли начин и да га одржи. Међутим, шта се дешава кад друштво постане халапљиво и када му тренутне норме не одговарају? Кад се људи једноставно не осећају слободним у том друштву? Постоји ли граница нормалног коју друштво
не сме да пређе, макар и по цену пропадања?
У нашој напаћеној Србији, на пример, они „нормални”, који су у већини наравно, „ненормалност” лече тако што ће изоловати „болесне”.
С људима који нису нормални не може да се комуницира, па пошто
на њих не делује сила аргумената, онда их треба потчинити аргументом силе. Шта друго да се ради кад нису нормални? Треба их заплашити, „истерати ђавола из њих” и научити их да постану – нормални.
Треба их мало „излемати” ако мисле другачије, треба им забранити
да раде, да причају, да дишу... Па шта, ионако су ненормални и само
представљају опасност и терет за нормалне. Ах, да, притом, уз све то
„васпитавање” јако је важно и да запамте за кога да гласају, на пример. Све друго је мање битно. За остале проблеме „ненормалних” побринуће се управо ти – „нормални”. Баш као што је некада, у време
стаљинистичке власти, била ефикасна варијанта затварања политичких противника у луднице јер су – ненормални. И нису их пуштали
све док не „оздраве”. Или никад.
Овде је сасвим нормално да нека напућена силиконска старлета,
која је ко зна како и каквим заслугама уопште и дошла до медијског
простора на некој руж(н)ичастој телевизији, једну спортску диву,
освајачицу медаља за своју земљу на највећим такмичењима назове –
старлетом!?
И ником ништа! Ето, тако...
Има много „нормалног” у овој напаћеној Србији. Рецимо, сасвим је
нормално да се људи у њој не разумеју. Али стварно. Челни људи ФК-а
„Нови Пазар”, клуба у коме је и један министар из Владе РС веома важан и битан „шраф”, како би избегли казну коју су изрекли надлежни
органи ФСС-а, комисији за жалбе упутили су писмо да им се одлука
о кажњавању достави на њиховом – бошњачком језику (!?), са образложењем да ону добијену на српском нису разумели!? Очигледно је
да је људе из управе „Новог Пазара” неко добро посаветовао шта да
раде, јер по Уставу Републике Србије имају право да траже одлуку на
„свом” језику. Сасвим нормално, у Србији је много тога ненормално. Што би рекао Ђорђе Балашевић у песми „Нек иду мало сви у Хондурас” – „ми трудимо се знанствено да пропаднемо барем достојанствено”. (Не)нормално.

***
Ако већ немамо много чиме да се поносимо, нека нам за дику буде
податак да је наша земља једна од водећих држава у источној Европи
по узгоју марихуане. Да домаћи канабис, али и сканк, који се гаји у
специјалним лабораторијама, код нас веома добро успева, показали
су и подаци полиције, али и Међународног одбора за борбу против
наркотика УН.
Шта ће људи, морају да се сналазе. Кад већ у Војводини и Србији не
успевају пасуљ, парадајз, пшеница или шљиве, па све те културе морамо да увозимо, нека бар расте „травица”. Домаћа производња марихуане углавном се одвија у руралним срединама, и то на забаченим
њивама, где је могуће засадити већу количину канабиса. Полиција годишње открије око 20 хектара засада конопље, а овај „посао” је најактуелнији у области око Велике Мораве. И врло је исплатив. Дилерима
је много уноснији од куповине „албанске траве”, јер килограм „албанке” кошта око 2.000 евра, а „домаћица” је упола јефтинија.
Све је то (не)нормално!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Злодух над нама?!
Пре неколико дана угасио се још један млади живот. Још један наш суграђанин напустио је овај свет у време када је требало да пуним плућима ужива у свим његовим лепотама
и изазовима које носи сваки нови
дан.
Александар из Старчева преминуо
је не напунивши ни двадесет пет го-

дина, а сви његови рођаци, пријатељи и познаници памтиће га као изразито позитивног младог човека увек
спремног да прискочи, пре свега,
старијим и занемоћалим особама.
Опака болест која је сломила овог
младог и доброг човека зове се акутна леукемија. Она има много такозваних класа. И већина је аветињски
опасна.
Ацин случај био је толико тежак
да није помогло ни то што се све добро ујединило како би била спасена
биљка која је тек имала да цвета.
А када се тако нешто догоди, намах крене преиспитивање. Најпре
родитеља и других ближњих, а онда
и друштва у целини, с једним јединим питањем: да ли је било икако
могуће избећи несрећан епилог? Ех,
да је лечење почело на време... Да се
само радило брже...
И прва асоцијација усмерена је,
готово без изнимке, на троме државне установе (у овом случају, здравствене). Јер када је сваки дан драгоцен као спасоносни еликсир, изгубити га – огроман је корак ка суноврату. Два-три дана на ову анализу, дватри на ону, па онда викенди, када
нигде никог нема или вас сачека чувено: „Данас више на радимо, дођите у уторак”. И док се окренеш, ствар
врло брзо дође у безизлаз. А можда
тако није морало...

Нажалост, не прође много да не чујемо да је неко, попут младог Аце, до
јуче потпуно здрав, ведар и чио, оболео
од те врашки тешко излечиве бољке.
Једна од оних чију је животну причу пре извесног времена трагично
прекинуо свирепи малигнитет била
је и Драгана, позната и као Гага Ли.
Образована, паметна, креативна,
притом и прелепа. Речју, на свим пољима узор који оставља без даха. А
онда када је требало да доживи потпуно заокружење свих својих амбиција, пред њом се отворио амбис. И
поново огромна количина доброте и
хуманости није дала резултат – поменута аветиња пререзала је још једну, до јуче апсолутно здраву жилу.
Иако је јако тешко доказиво, постоји бојазан да је наш град посебно
погођен том злехудом грозотом. Податак који говори томе у прилог: на
Клиничком центру на двадесет оболелих од леукемије (не само из Србије већ и из Црне Горе, Босне...), лежи четворо Панчеваца!!! Чак четворо?! Пука случајност?!
Могуће, премда...
Ако знамо шта нам се све сручивало на главе (нарочито између марта
и јуна 1999. године), требало би дубоко да се замислимо и учинимо све
што је у нашој моћи не бисмо ли, колико већ сутра, спасли некога од малигног зла.
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Романтика, љубав, гондоле и омиљено штиво
Карневал у Венецији, прошлог викенда
Снимила Марија Павловић

Зоран Т. Поповић

Вежбајући на поразима, ми се учимо да не губимо.
Имам само једну жељу – да ми златна рибица испуни три жеље!
Скувати купус са овчетином? Па то је просто ко пасуљ.
Демократија је без боје, укуса и мириса.
Зато се она код нас не осећа!

МИСАО НЕДЕЉЕ

НАШЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ СЕ СВЕ ВИШЕ
ГРАНИЧЕ СА СРБИЈОМ.
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ПРИЈЕМ ЗА ЕКИПУ ФИЛМА „ПОВРАТАК” У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ЈАКШИЋЕВ ДУГОМЕТРАЖНИ ПРВЕНАЦ
Премијера у Панчеву
дан после београдске
Главне улоге играју
Лазар Роквуд и Џон
Севиџ
Део екипе филма „Повратак”,
предвођене сценаристом и редитељем Предрагом Јакшићем, а у којој су били и славни
глумци Џон Севиџ и Лазар Роквуд, Весна Станојевић, која
предаје глуму у Лондону већ
више од 20 година, као и млади глумац Марко Аџић из Темишвара, и неколико чланова
техничке екипе били су гости
у градској кући у среду, 22.
фебруара. Домаћини су им
били градоначелник Саша Павлов и већник за културу Немања Ротар. Пријем је уприличен поводом премијере овог
филмског остварења у Панчеву, која је уследила само дан
после београдске у Центру
„Сава”.
Павлов им је пожелео добродошлицу и рекао да је Панчево град кинематографије, у
коме је снимано много домаћих и страних филмова и где
су боравила велика имена домаћег и иностраног глумишта.
Изразио је задовољство што
смо данас угостили и глумачку легенду попут Џона Севиџа.
Славни холивудски глумац
Севиџ играо је у више од сто
филмова, а публика га памти
по улогама у „Ловцу на јелене”, „Куму 3”, „Коси”, „Танкој
црвеној линији”... Он каже да
се у Србији на снимању осећао
као да је међу пријатељима и
да су људи дружељубиви, енергични, инспиративни... Свуда
је много позитивне енергије и
било му је лако да се уклопи.

Иако не зна језик, могао је да
осети дух и начин на који људи
живе на овим просторима, нашу културу...
Главну улогу у филму „Повратак” игра Лазар Роквуд, канадски глумац српског порекла коме је ово први пут да
глуми у Србији и на српском
језику. Он каже да носи много
добрих и позитивних утисака
са снимања.
– Ради се о тешкој психолошкој драми. Човек који је
ушао у параноју страха решава
целу ситуацију на свој начин.
Моји утисци су фантастични,
а екипа с којом сам радио била је много добра – каже Роквуд и открива да је имао неки
лагани страх како ће све то испасти јер никад раније није
снимао овде. Додаје да су сви
радили професионално и с
много љубави.
Редитељу Предрагу Јакшићу ово је први дугометражни
филм. С обзиром на то да је

Концерт за
Драгану Раданов

Сви они који желе да помогну Драгани, новац могу уплатити и на динарски рачун број
250-1150006521500-85 отворен у „ЕФГ Еуробанци” на име
Мирјана Раданов. Новац за
Гагу можете донирати и путем
СМС-а. Потребно је да укуцате 196 и да то пошаљете на
број 3030. Цена поруке за све
мреже износи 100 динара, а
ПДВ се не наплаћује.
Д. К.

глумачка екипа била интернационална, у техничком смислу им је било тешко да ускладе снимања и истиче да су морали да се поштују прецизни
планови.
– Али што се тиче наратива,
ту није било превише проблема. Прича је таква да је захтевала и америчке и српске
глумце, као и додатну емоцију
која се тиче мотива повратка,
који обрађујемо, па их је, у
ствари, она и „повезала”. Просто, уклопили су се. Када смо
их бирали, знали смо колико
ко може и шта од кога треба да
очекујемо. Филм је снимљен
за три недеље у околини Сомбора и Апатина, углавном у селу Бездан – каже редитељ.

У филму играју и Мајкл Паре
и Ник Манкузо, а од наших глумаца Радивоје Раша Буквић,
Рада Ђуричин, Милорад Мандић Манда (то му је била и последња улога), Дубравка Мијатовић (после четрнаест година
поново се вратила пред камере), а улогу је имао и Бора Ђорђевић – Бора Чорба, као и панчевачки „Банатски кицоши”. За
њих продуцент филма Миодраг
Јакшић каже да су бренд нашег
града и да су допринели сјајној
музичкој подлози у филму.
Након пријема филм је
приказан у дворани Културног
центра, а публику, за коју је
улаз био бесплатан, поздравила је екипа филма.
М. Манић

У СУБОТУ, 25. ФЕБРУАРА

Дани руске салате
Међународна манифестација
под називом „Дани руске салате у Панчеву” биће одржана
у суботу, 25. фебруара, у Дому
Војске Србије у Панчеву, од 19
сати, а програм за такмичаре у
категорији појединаца, удружења и средњих школа почиње два сата раније.
Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић”

из Панчева, уз помоћ локалне
самоуправе и Туристичке организације Панчева, организује пету хуманитарну манифестацију међународног карактера чији је циљ промовисање овог, за многе народе националног кулинарског специјалитета, који је јединствен
по томе што га сваки народ и

домаћинство спремају по свом
рецепту. Стручну комисију чини петнаест чланова који долазе из света угоститељства,
уметности, информисања и
војске, као и по један представник сваке пријављене
школе.
Долазак у Панчево потврдили су бројни представници
амбасада пријатељских зема-

ља, Владе и министарстава
Србије, Војске Србије, црквени великодостојници, друштва српско-руског пријатељства из многих градова наше
земље, као и представници националних заједница и привредници који подржавају рад
друштва „Доситеј Обрадовић”.
А. Ж.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

НАУКА У „АПОЛУ”

Попуст за пензионере

Визуализација физике

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

Реакредитовани
на седам година
Двадесетак дана након
што је тим спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) боравио у Дому здравља и оцењивао рад те установе, у
уторак, 21. фебруара, стигла је коначна оцена АЗУСа: Дом здравља реакредитован је на најдужи период
који закон предвиђа – на
седам година.

тет у интересу наших суграђана и на задовољство
наших запослених – истакла је мр Данијела Ристовски Корниц, директорка
Дома здравља.
Она је подсетила на то да
су у установи којом руководи током претходних година остварени велики помаци у решавању инфраструктурних проблема, у
реновирању амбуланти и у

– Оцене Агенције за
акредитацију биле су врло
високе, а оцењивани смо
према јако великом броју
критеријума и стандарда.
То је показатељ да је Дом
здравља у претходном периоду успео да усаврши
свој рад. Ово је велики пословни успех, али за нас је
то само подстрек да наставимо у истом правцу. Процес реакредитације нам је
омогућио да схватимо које
су наше предности, али и
на чему треба да радимо да
бисмо унапредили квали-

набавци опреме, а обезбеђена су и средства за финансирање педијатара и гинеколога у селима, као и за
здравствено-васпитни рад
и едукацију деце. Данијела
Ристовски Корниц је захвалила представницима Града, као оснивача, што кроз
финансијску подршку доприносе побољшању здравља наших суграђана, а честитала је и запосленима
на заједничком успеху.
Дом здравља је први пут
акредитован 2013. на период од три године.
Д. К.

„Холивуд” у зеленом салону

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ НА „АЦИНОМ РАНЧУ”

Акција прикупљања новчане
помоћи за наставак лечења наше суграђанке Драгане Раданов, која четири пута годишње
одлази на специјализовану офталмолошку клинику у Новом
Саду ради терапије за очи, наставиће се у уторак, 28. фебруара, у 20 сати, када ће у ресторану „Ацин ранч” у Крњачи бити
приређен хуманитарни концерт. Наступиће певачица Биљана Сечивановић и „Звезде
Гранда”. Улазнице коштају 300
динара, а додатне информације
могу се добити путем телефона
061/30-40-033 и 063/260-660.
Мала Драгана Раданов је
пре операције очију, урађене у
Русији 2013. године, видела
свега шест одсто, да би се након тога њен вид поправио, те
сада види 50% на оба ока. То
стање се одржава комплексним лечењем у Новом Саду.
Следећи третман је заказан за
18. април, а до тада је потребно прикупити 73.500 динара.

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

преглед путем телефона
064/21-75056. Овај савремени
и модерно опремљени центар налази се преко пута
старе робне куће, у
Улици
Максима
Горког 2, а у понуди
има услуге из свих
области стоматологије.
Д. К.

Друштво физичара Панчево
приредиће фестивал „Наука –
лака као музика” у уторак, 28.
фебруара, од 12 до 16 сати, у
просторијама „Апола”. Реч је о
пројекту који се реализује уз
подршку Нафтне индустрије
Србије кроз програм „Заједници заједно” и захваљујући којем је набављена лабораторијска опрема за извођење експеримената из физике.

Према речима организатора, циљ овог програма је популаризација науке међу младима и унапређивање услова за
несметан развој младих талената. На фестивалу науке заинтересовани ученици основних школа биће у прилици да
„виде” физику кроз експерименте студената и професора
Физичког факултета из Београда.
З. Ст.

ПРЕДАВАЊЕ У БИБЛИОТЕЦИ

О грузијским
кнежевима

Предавање Драгомира Ацовића на тему „Грузијски кнежеви, феномен и хералдичка
морфологија” биће одржано
у петак, 24. фебруара, у читаоници Градске библиотеке.
– Грузијски кнежеви, њихова структура и историјски карактер мало су познат феномен, који би се могао посматрати као наставак средњег
века далеко изван уобичајене

временске границе. Њихово
продужено постојање и функционисање пружа увид у то
како је могла изгледати продужена историја и нашег народа да Србија није била „земља на путу” – прича Ацовић.
Драгомир Ацовић је светски признат хералдичар,
члан Крунског већа и архитекта.
M. M.

ИЗЛОЖБА ГОЛУБОВА

Берза ситних животиња
Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица Панчево у недељу,
26. фебруара, приредиће
изложбу – „специјалку”
структурних голубова перикера и панчевачког голуба пануке у дворишту Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”. Овог пута
птице ће оцењивати међународни судија – инструктор из Румуније.
Истог дана у кругу школе
биће одржана и берза ситних животиња. Организатори моле све заинтересо-

ване за овај догађај да птице које су законом забрањене (заштићене) не доносе на берзу. Такође, све животиње које су за продају
на берзи морају имати уверења о вакцинацији.
А. Ж.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

КОЈЕ ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАНДИДАТЕ ПОДРЖАВАЈУ ГРАДСКИ ОДБОРИ СТРАНАКА?

Штитимо пензионере

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТУПАЈУ У СКЛАДУ
СА ОДЛУКАМА ВРХОВА ПАРТИЈА

Српски покрет Двери је једини искрени заштитник
интереса свих грађана и стога пензионери убудуће могу
рачунати на нашу подршку
за све коректне иницијативе
– саопштено је на конференцији за новинаре одржаној у
среду, 22. фебруара.
Бранко Бугарски, члан
Градске организације Двери
и координатор Савета пензионера ГО Покрета, рекао
је да сви грађани имају прилику да виде колико је важно да у Народној скупштини седе посланици који
представљају глас народа.
– Захваљујући подршци
коју смо добили на прошлим изборима, сада смо у
прилици да на делу покажемо како посланици треба да
заступају све грађане – истакао је Бугарски.

којих четворо поставља Влада и самим тим може да
контролише ПИО фонд –
казао је Бугарски.
Двери подсећају да је Влада Републике Србије још
2014. године донела Уредбу
о привременом уређивању
начина исплате пензија, која је у супротности са Уставом. Наводе и како та одлука обесмишљава Закон о
пензионом осигурању и с
највишег нивоа власти спроводи дискриминацију према
једном делу грађана.
– Сматрамо да је смишљено смањен број чланова
Управног одбора ПИО фонда
са двадесет једног на седам
и да су намерно избачени
представници пензионера.
Влада је под своју ингеренцију узела сву имовину ПИО
фонда, који служи за редовно

Панчевачки лигаши изнели
став пре руководства
ДЈБ и даље тајновит
С обзиром на то да избори за председника Републике морају бити расписани до 3.
марта, разговарали смо са шефовима локалних одборничких група о томе коме
ће пружити подршку у трци за шефа државе.
Коалициони партнери, али и део опозиције, нестрпљиво су чекали да владајућа
странка саопшти јавности кога ће изабрати за свог председничког кандидата. Недавно је Председништво Српске напредне странке једногласном одлуком предложило Главном одбору те партије да се у
трку за шефа државе упусти актуелни
премијер Србије Александар Вучић, да би
само неколико дана касније та одлука постала званична.
Велику пажњу јавности привукла је још
једна прошлонедељна вест – да постоји
могућност да се Томислав Николић, садашњи председник Републике, поново кандидује за ту позицију, али је он недуго затим у интервјуу за један дневни лист изјавио како се ипак неће одлучити на тај
корак.

– Очекујемо победу Саше Јанковића, он
заступа све вредности за које се искрени
припадници Демократске странке боре већ
двадесет седам година – казао је Стојић.
Градски одбор Лиге социјалдемократа
Војводине такође подржава Јанковића.
Подсетимо, панчевачки лигаши су донели
ту одлуку дан након иступања народног
посланика Маринике Тепић из ЛСВ-а
због тога што није подржала предлог
председништва странке да Ненад Чанак
буде кандидат на предстојећим изборима.
Владан Кељевић је истакао да су локални чланови Лиге једногласно на седници
закључили да ће у председничкој кампањи подржати кандидатуру Саше Јанкови-

исплаћивање пензија, с намером да Арапима и другим странцима омогући купо ви ну на ших ле ко ви тих
бања и рехабилитационих
центара – појаснио је Бугарски.
Додао је да ће засигурно
уследити вишеструко подизање цена и немогућност да
пензионери, који су најчешћи корисници услуга, плате
једнодневни пансион у бањама, које су некада биле у државном власништву и приступачне свим грађанима.
Двери напомињу и да су
чланови ПУПС-а правдали
и подржавали незаконите и
нељудске одлуке владајуће
већине и да је тиме доказано
како ПУПС није прави представник најстарије популације.

ТИМ ВУКА ЈЕРЕМИЋА

План за покретање
Србије

Многобројни одбори СНС-а, међу којима је и панчевачки, након поменуте одлуке председништва странке изјашњавали
су се о том питању.
Жељко Сушец, шеф одборничке групе
напредњака у Скупштини града, рекао је
како је на ванредном састанку Градског
одбора одржаном у четвртак, 16. фебруара, такође донета једногласна одлука о
пружању подршке кандидатури Александра Вучића за председничке изборе, као и
његовом даљем раду на путу ка бољој,
лепшој и богатијој Србији.
Демократска странка је међу првима
обелоданила да ће стати уз доскорашњег
омбудсмана Сашу Јанковића у председничкој трци. Демократе су свој став изнеле и пре саме потврде бившег заштитника грађана да ће се кандидовати.
Према речима Душана Стојића, шефа
одборничке групе ДС-а у панчевачком
парламенту, Градски одбор те странке
није разматрао ниједну другу опцију, нити је калкулисао.

ћа, без обзира на званичну одлуку и став
те странке према подршци председничком кандидату. Нагласио је и како Градски одбор ЛСВ-а сматра да би сваки глас
за било кога другог био глас за кандидата
странке која је тренутно на власти.
Још увек није познато да ли ће се Чанак
упустити у трку, као ни то кога би од тренутно познатих кандидата подржао сам
врх ЛСВ-а. Поједини медији су пренели
изјаву лидера лигаша у којој је навео да је
Јанковић отказао њихов састанак, а да је
говорећи о Вуку Јеремићу, рекао да су
разлике међу њима превелике, али да је
он један од најпрофесионалнијих кандидата с великим дипломатским искуством.
Радикали су започели припреме за
председничке изборе одмах након прошлогодишњих. Већ тада је било познато
да ће њихов кандидат бити њихов лидер
Војислав Шешељ. Сви припадници СРС-а

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

успешно да представља Србију у свету, зато што једини
има план за коначно покретање наше земље, као и због
тога што је он кандидат грађана.
Пужић је овом приликом
најавио трибину која ће бити одржана у уторак, 28.
фебруара, од 19 сати, у Месној заједници у Банатском
Новом Селу, а на којој ће
Јеремић говорити о пољопривреди и разговарати с
грађанима који се баве том
делатношћу.

Никола Дангубић, шеф одборничке групе СПС-а у Скупштини града, прецизирао
је да ће Градски одбор наступити у складу
са одлуком Главног одбора странке.
– Ми ћемо свакако поштовати став и
одлуку руководства странке. Подржаћемо
заједничког кандидата Александра Вучића – прецизирао је Дангубић.
Он је додао како не постоји могућност
промене плана, без обзира на то што панчевачки социјалисти у локалу нису у коалицији са СНС-ом.
Подсећања ради, Ивица Дачић, лидер
СПС-а, раније је изјављивао како ће се он
кандидовати, али само у случају да актуелни премијер неће, као и да је сигуран у
то да ће Вучић победити у првом кругу
гласања.

Ћебић

Гламочанин

Стојић

Станко Пужић је лидер недав но фор ми ра ног ти ма
пред сед нич ког кан ди да та
Вука Јеремића у Панчеву.
Он је у уторак, 21. фебруара,
за „Панчевац” изјавио да се
определио за тај корак јер је,
према његовом мишљењу,
Јеремић већ показао да уме

Дангубић

Кељевић

Сушец

Према његовим речима,
посланичка група Двери покушаће да ублажи неправду
према пензионерима, па је
стога, поштујући договор о
социјалном партнерству са
Удружењем синдиката пензионера Србије, предала у
скупштинску процедуру два
законска решења.
– Ради се о Предлогу закона о укидању важећег закона
о привременој исплати пензија, којим желимо да исправимо неправду учињену
према пензионерима и да
им све то што је опљачкано
буде враћено. Такође, предали смо Предлог за измене
закона о ПИО фонду, којим
желимо да променимо
структуру Управног одбора.
Наиме, по одлуци Владе, одбор броји седам чланова, од

Он је додао како промена председника
увек повлачи и промену режима, као и да
је сигуран да ће до тога доћи одмах након
избора.
Социјалистичка партија Србије донела
је одлуку да на изборима стане уз коалиционог партнера, Српску напредну странку, и подржи Александра Вучића за шефа
државе.

који су се обраћали јавности истицали су
да врх партије није ни помишљао да кандидује или подржи неког другог кандидата. Иста је ситуација и у градским одборима.
Срђан Гламочанин, шеф одборничке
групе радикала у локалном парламенту,
већ је убеђен да ће Шешељ ући у други
круг, у ком ће победити кандидата владајуће странке Александра Вучића.
– Предстојећи избори представљају непроцењиву шансу за Србију, то јест могућност да се прекине са економским
пропадањем земље. Војислав Шешељ је
једини кандидат који нуди решење за
„уједињење” с Русијом. Ни у једном тренутку нисмо помислили да кандидујемо
неку другу особу – казао је Гламочанин.

Покрет „Доста је било” нагласио је да
ће уколико се не постигне договор о једном кандидату опозиције, Вучић победити у првом кругу. У страначком саопштењу се наводи да због тога мора доћи до
договора и да постоји један изборни штаб,
једна стратегија, једна кампања. Према
мишљењу чланова тог покрета, само на
тај начин ће бирачи поверовати да је победа могућа и изаћи ће на изборе.
Недавно је објављено и да ДЈБ има свог
кандидата за председника Републике, за
којег сматра да је далеко најбољи за обављање те функције. Покрет је истакао да
његов кандидат није ни Саша Јанковић
ни Вук Јеремић, али да су обојица прихватљиви са становишта црвених линија
политике и постизања циља, то јест промене система. Дакле, уколико не дође до
њиховог међусобног договора, ДЈБ ће наступити са својим кандидатом.
С обзиром на то да нас је занимало какав став заузима Градски одбор „Доста је
било”, контактирали смо с Николом Ћебићем, шефом те одборничке групе у панчевачкој скупштини, али он није желео
апсолутно ништа да прокоментарише.
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Петак, 24. фебруар 2017.
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ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ

НОВА ЗГРАДА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА
Изградњом објекта на
Тесли суд ће након 26
година добити адекватан
простор за рад
Министарка правде Нела Кубуровић
положила је 21. фебруара камен темељац за изградњу нове зграде Прекршајног суда у Панчеву, на плацу
где се налазила Фабрика обуће Панчево – на углу улица Стевана Шупљикца и Милке Марковић.
Кубуровићева је истакла да Министарство правде посебну пажњу посвећује унапређењу инфраструктурних
капацитета судова, а да Прекршајни
суд у Панчеву ради у непримереним
условима. У просторијама површине
око 200 квадратних метара, које се
налазе у стамбеној згради у Браће Јовановић, запослено је 17 судија и 45
осталих радника.
Министарка правде је указала на
то да је за изградњу ове зграде издвојено око 95 милиона динара из републичког буџета, а да је сам Прекршајни суд у Панчеву у 2016. години
наплатом казни практично сам обезбедио та средства.
– Из буџета је издвојено око 95 милиона динара и битно је да је Прекршајни суд у 2016. години наплатом
новчаних казни остварио ова средства, што показује колики је значај
прекршајних судова и проценат наплате новчаних казни. Укупна наплата је прошле године била 4,6 милијарди динара и то је један од разлога
зашто Министарство посебну пажњу

ПАНЧЕВЦИ НА САЈМУ ТУРИЗМА

Мапа смештајних и
угоститељских објеката
посвећује прекршајним судовима –
истакла је министарка у Панчеву.
Она је рекла и да се ускоро очекује
завршетак радова на новим зградама
прекршајних судова у Ужицу и у Пожаревцу, као и да ће Министарство
изменама и допунама Закона о прекршајима настојати да унапреди даљи
рад прекршајних судова и обезбеди
већи број решених предмета. Отварању радова присуствовали су и

председник Прекршајног апелационог суда Зоран Пашалић, председник
Прекршајног суда у Панчеву Љиљана
Костић и градоначелник Панчева Саша Павлов.
Нови прекршајни суд простираће
се на 900 квадратних метара, а имаће 32 просторије. Рок за извођење радова је дванаест месеци, а извођач је
београдска фирма „Елкомс”.
М. Димитрић

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тим за праћење румунско-српског пројекта
ИПА фонд је крајем прошле године
одобрио још један пројекат прекограничне сарадње између Румуније и
Србије, тачније Решице и Панчева,
под називом „Енергетска ефикасност
– предуслов за бољу животну средину
у прекограничном региону Румунија–Србија”.
Пројекат подразумева инсталирање соларног панела за припрему топле воде на базену у Решици, као и
унапређење енергетске ефикасности
у Хали спортова на Стрелишту, али и
студију о иновативним решењима

обновљивих извора енергије. Главни
циљеви пројекта, који ће се реализовати две године, јесу унапређење
енергетске ефикасности, употреба
обновљивих извора енергије и смањење ефеката стаклене баште.
Чланови Градског већа Панчева за
почетак су имали обавезу да образују
тим за имплементацију, а одлучено
је да у том тиму буду чланови с богатим искуством на раду у иностраним
пројектима, попут Анђеле Виле и
Марине Кахрић Лазић, као и Оливера Драгаш и Драгана Поповић.

ПОРЕСКИ ПОРТАЛ НАГРАЂЕН У ЗАГРЕБУ

Већници су прошле недеље донели
и одлуку о суфинансирању овог пројекта. Укупан пројектни буџет Панчева са суфинансирајућим средствима
износи близу 793.000 евра, од чега је
из ИПА фонда 85 одсто, а сопствено
учешће је близу 119.000 евра, то јест
15 одсто. Потписивање уговора се
очекује у другом кварталу ове године,
а сам пројекат ће се спроводити 2017,
2018. и 2019. године.
За три финансијска квартала који
ће се реализовати током ове године
потребно је 150.000 евра, а одлучено
је да новац буде обезбеђен првим ребалансом овогодишњег буџета.
М. Д.

Доловци најбољи у региону

Туристичка организација Панчева
(ТОП) учествоваће на 39. Међународном сајму туризма, који ће бити одржан од 23. до 26. фебруара у Београду.
На штанду ТОП-а на Београдском сајму биће представљен и најновији промотивни материјал – мапа
културних, угоститељских и смештајних понуда Панчева, али и
„Културни водич Панчева”, који је
пре две године проглашен за најбољу публикацију, а сада је објављено
издање на енглеском језику.
Директор ТОП-а Бранислав Ровчанин рекао је да ће Панчево 24. и
25. фебруара имати свој промотивни дан на Сајму туризма и да ће, за
разлику од претходних година,
штанд бити уређен у духу „Дана
Вајферта” и старог Панчева с циљем да се што више промовишу
панчевачке манифестације.
Када је реч о новој мапи, коју заинтересовани могу узети бесплатно
на сајму или у просторијама ТОП-а,
она ће сигурно имати још издања, јер
се списак угоститељско-смештајних
објеката на територији града мења.
Она на неки начин представља наставак „Плана Панчева” који је ТОП
објавио прошле године. Мапа обухвата све смештајне и угоститељске
капацитете на подручју ширег центра града, а намењена је како Панчевцима, тако и осталим домаћим
туристима.
– Мапа покрива шири центар,
укључујући и „Авив парк”, јер је на
том потезу највећа концентрација

ресторана, посластичарница, кафића, смештаја и установа културе. На
мапи су и споменици културе и
стамбени објекти, а она садржи и
сервисне информације. Потрудили
смо се да и овај материјал буде визуелно леп – рекао је аутор мапе
Александар Станојловић и додао да
је сајам добра прилика да се мапа
подели Београђанима, јер је престоница главно тржиште за Панчево.
Мапа интегрише више информација неопходних за просечног српског туристу.
– Сви објекти су приказани у односу на центар града, јер адреса често људима не значи ништа, а прво
питање туриста увек је где је то у
односу на центар. Паркинг-зоне су
такође важне за све који из других
градова у Србији долазе у Панчево,
тако да има и тих информација –
додао је сарадник ТОП-а Марко
Ивошевић и додао да ће се ова мапа
наћи и на сајту ТОП-а.
Слоган овогодишњег сајма туризма је „Уживајте на време!”, а на
њему ће се појавити више од 1.100
излагача из 56 земаља. Први пут
своје туристичке потенцијале представиће и Национална туристичка
агенција Кине, а посетиоци ће моћи
детаљно да се упознају и с понудом
Руске Федерације. Сви они који
планирају да туристичке аранжмане купе на сајму, могу очекивати и
ексклузивне сајамске цене и попусте од пет до педесет одсто.
М. Д.

НАША АНКЕТА
КОРИСТИТЕ ЛИ СЕЗОНСКА СНИЖЕЊА?

Цене су често високе

Победник финала такмичења „Министарство отворених података”
(„Ministry of Data”), одржаног прошле недеље у Загребу, јесте српски
тим „Tux Busters” из Долова, који чине Душан Павлов, Предраг Мијалковић и Мирослав Крстић.
На регионалном такмичењу је учествовало десет тимова, а награђена
су, поред наших суграђана, још четири тима, сa по 2.500 долара.
Они су се такмичили у категорији
„Градови будућности” („Cities of Tomorrow”), а њихова визија јесу градови у којима би грађани путем портала
могли да прате како локалне самоуправе троше новац од наплаћеног пореза. Српски тим је осмислио портал, и то први српски порески водич,
а нешто слично у региону не постоји.
– Фискална транспарентност нам
је крајњи циљ. Портал можемо и касније да унапредимо, а сваки грађанин ће моћи да има увид у то како се
троши новац од пореза, али и новац
из буџета локалних самоуправа. Ти
подаци у суштини и јесу јавни, али
нам се чини да грађани нису довољно

информисани на који начин могу доћи до ових података. Оваквим порталом би, сигурни смо, и рад локалних
самоуправа био унапређен – рекао је
Павлов.
Планирано је да портал буде пуштен у рад средином године, а ови
млади људи су позвали све грађане,
нарочито младе, да се укључе у надзор локалних и државних јавних органа.
„Ministry of Data” је такмичење које је организовано с циљем да се људи из региона активно укључе у коришћење јавних (отворених) података, јер грађани на овим просторима
још нису упознати с том могућношћу. Отвореност података омогућује
грађанима бољи надзор над влашћу,
али и проналазак решења за проблеме у друштву.
Иначе, Душан, Предраг и Мирослав су вишегодишњи пријатељи и
комшије. Павлов је завршио математички факултет, Мијалковић правни,
а Крстић ИТ академију, а део награде ће искористити за даље развијање
својих идеја.
М. Д.

С. ЈАКОВЉЕВИЋ

З. МАМУЗИЋ

У готово целој држави тренутно је
сезона снижења цена и разних акција. Ове недеље смо питали наше суграђане шта мисле о ценама гардеробе, где је најчешће купују и каквог
је она квалитета.
САНДРА ЈАКОВЉЕВИЋ,
дипломирани економиста:
– Гардеробу купујем на разним местима. У спортским радњама и код
домаћих произвођача најчешће купујем за ћерку, а пазаримо и у другим бутицима у граду, као и у кинеским радњама. Сада је сезона попуста и имам обичај да их искористим.
Сматрам да су цене високе у односу
на плате. Ја не радим, а слична ситуација је и у другим породицама.
ЗЛАТКО МАМУЗИЋ, пензионер:
– Ја носим величину С и таква гардероба се тешко продаје, па је често

С. ПЕТРОВ

Д. МИЛИЋЕВИЋ

на акцијама. У том смислу имам среће, јер квалитетну робу купујем на
снижењу. Такође, имам обичај да одлазим у аутлете. Мислим да су цене
веома високе, а роба коју ми купујемо овде, у иностранству је вероватно
упола јефтинија.
СЛАВКО ПЕТРОВ,
дипломирани економиста:
– Најчешће купујем у бутицима.
Константно су нека снижења, а не само у овом периоду, и у суштини увек
је све исто. Ја најчешће пазарим за
ћерке, себи ретко купујем гардеробу.
Што се цена тиче, проблем је што су
плате смањене.
ДЕЈАН МИЛИЋЕВИЋ, возач:
– Посао којим се бавим омогућава
ми да гардеробу често купујем у иностранству. Тамо је јефтиније него у
Србији. Тренутно не примећујем да

Д. ВУЧИЋ

А. КОСЈАНИЋ

има неких снижења, а иначе су цене
изузетно високе у односу на наша
примања.
ДАНИЦА ВУЧИЋ, пензионерка:
– Најчешће купујем у кинеским
радњама, а мислим да тамо пазари и
већина становништва. Раније сам
одлазила на бувљаке, али више то не
радим. Мислим да су сада и цене у
кинеским радњама високе, а што се
снижења тиче, не знам да ли их има,
јер нисам скоро ишла у куповину.
АГАТА КОСЈАНИЋ, учитељица:
– У већини случајева гардеробу купујем у бутицима у „Авив парку”. Користим попусте када их има, а тренутно су скоро свуда снижења. Имам обичај да одем и на стари бувљак. Што се
цена тиче, мислим да се може наћи
роба која је свима приступачна.
Анкетирала С. Првуљ
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ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА ДО 250.000 ДИНАРА
Компанија „Филип
Морис” и невладина
организација ENECA
помажу пословне
идеје са 250.000
динара

др Владан Угреновић

др Владимир Филиповић

Коришћење
земљишта
Наше знање о процесима у
земљишту и биодиверзитету
земљишта забрињавајуће је
ограничено. Земљиште је
основа
пољопривредне
производње, а тиме и опстанка људског рода. Оно
представља непроцењиво
природно добро, које се
ствара и обнавља веома
споро. Да би се формирао
плодни слој земљишта дебљине од два до три центиметра, потребно је више
хиљада година. Због тога
свака држава води посебну
бригу о заштити, унапређењу, уређењу и рационалном коришћењу пољопривредног земљишта. Један
од циљева заштите животне средине је и очување
плодности пољопривредног земљишта. Данас је око
16 одсто земљишта у ЕУ
погођено деградацијом, 45
одсто земљишта показује
низак садржај органских
материја, а девет одсто земљишта користи се као
грађевинско.
Земљиште је природни
ресурс који, између осталог, садржи органску материју, која је неопходна
биљкама, животињама, микроорганизмима и људима.
Оно је по површини ограничено, а по природи је и
уништиво добро. Код квалитетног земљишта треба
правилно одржавати његове особине: физичке, хемијске, микробиолошке...
Живот у земљишту биће
интензивнији и јачи уколико у њему у симбиози
живе масовне популације
што већег броја врста. Само у једном граму здравог
земљишта налазе се просечно око милијарду бакте ри ја, сто ти не хи ља да
гљи ва и ак ти но ми це та,
стотине алги и десетине
протозоа.
Да би зауставила још
увек присутан губитак биодиверзитета и деградацију
екосистема, ЕУ је 2011. године донела „Стратегију ЕУ
за очување биодиверзитета
до 2020. године”, чији је
циљ повраћај изгубљеног
биодиверзитета и окретање
ка ресурсно ефикасној и зеленој привреди.

Досадашња истраживања указују на то да је смањење биодиверзитета земљишта односно садржаја
органске материје у њему
директна последица неадекватне примене синтетич ког азот ног ђу бри ва.
Тиме се подстиче развој
ми кро ор га ни за ма у зе мљишту који се хране органском материјом, па се
смањује њен садржај у земљишту. Разлагањем орган ске ма те ри је опа да
способност земљишта да
задржи органски азот. Велики део азота тада у нитратном облику отиче и
загађује надземне и подземне воде, а један део одлази у атмосферу у облику
азотног оксида (Н2О) који
као гас ствара ефекат стаклене баште. Скоро 300
пута је опаснији од угљендиоксида у погледу заробљавања сунчеве топлоте
и по ве ћа ва ња гло бал ног
загревања.
Ерозија земљишта ветром и водом као последица ниског садржаја органске материје, закисељавање
проузроковано минералним ђубривима и киселим
кишама, заслањивање проузроковано наводњавањем,
загађење тешким металима
и умањена микробиолошка
активност све су више изражени процеси деградације земљишта.
Неке од метода које се
примењују у одрживим системима пољопривреде, а
чији је циљ, између осталог, и унапређење постојећег биодиверзитета пољопривредног земљишта јесу:
примена ширих плодореда,
конзервацијска обрада земљишта, технологија покровних усева, зелени угар,
малчирање, компостирање
и др.
Да би сачували и унапредили знања о одрживом коришћењу земљишта, али и
заштити животне средине,
неке од наведених метода
ће читаоцима бити представљене у наредним бројевима недељника „Панчевац”. Тема за наредни број:
„Фер трговина у пољопривреди”.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Штандови
за средњошколце
Седми Сајам образовања биће одржан у среду, 1. марта,
од 11 сати, у „Аполу”.
Сајам је намењен средњошколцима који планирају да
наставе даље школовање и
стручно усавршавање, јер ће
образовне установе представити своје школске програме.
На сајму образовања ће бити и студенти појединих високих школа и факултета, који

ће одговарати на питања посетилаца у вези с пријемним
испитом, студијским програмима, професорима, ваннаставним активностима...
Сајам образовања организује Удружење за развој каријере и омладинског предузетништва „Конектинг” у сарадњи са Унијом средњошколаца Србије, уз подршку
Града Панчева.

Конкурс за
бесповратну
донацију отворен
до 28. фебруара
Нишка невладина организација ENECA уз финансијску
помоћ компаније „Филип Морис” одобрава бесповратна
средства у висини од 250.000
динара за све оне у земљи који
желе да се самостално баве
бизнисом.
Конкурс за нови, осми циклус националног донаторског
програма „Покрени се за посао” отворен је до 28. фебруара. Циљ програма је пружање
подршке покретању и унапређивању малих и породичних
предузећа широм Србије. До
сада је кроз овај програм подржано 606 пројеката из свих
крајева Србије. Ове, осме године откако се новчано помажу добре идеје, биће додељено
још сто нових донација.
– Све што је потребно да
би се аплицирало, јесте да се
по пу ни при јав ни обра зац,
ко ји се на ла зи на сај ту.
Пред у зет ни ци се ја вља ју с
различитим идејама, а успешност предузетничких иницијатива је око 95 одсто. Велики број њих и даље ради.
Из Панчева су нам стизали
предлози попут производње
ли ке ра од ру жа, др ве них
играчака, народних ношњи –
изјавио је Аца Илић, кооординатор овог програма.

Члан Градског већа задужен
за запошљавање Миладин Чучковић изјавио је да је Град
Панчево подржао овај програм
јер је свима у интересу да се
број незапослених у Панчеву
смањи.
На презентацији конкурса
„Покрени се за посао”, која је
одржана 22. фебруара у градској кући, Илић је позвао Панчевце са одрживим и креативним предузетничким идејама
да се пријаве и путем сајта
www.pokrenisezaposao.rs.
– Уколико имате добру и
креативну пословну идеју у
коју верујете, али вам је потребан додатни подстрек, позивамо вас да искористите ову могућност – рекао је он.
Додао је да од 2009. године,
када је програм започет, они
подржавају развој предузетништва у Србији на тај начин што
грађани добијају опрему, меха-

низацију и слично (не новац), а
неопходно је учешће у висини
од 20 одсто од одобрене суме.
Прве три године програм је
реализован у Нишу, а након
одличних резултата, почев од
2013. године, имплементира
се на територији целе Србије.
Током година спровођења овог
програма подршку је добило
606 клијената из 114 општина
с територије целе Србије за
развој пословних идеја. Делатности које програм подржава
су производња и занатство, пољопривреда и услуге, а критеријуми који се користе у селекцији су економски и социјални, те се посебна пажња у
избору предузетничке идеје
поклања младима, женама које желе да се остваре као предузетнице, самохраним родитељима и социјално угроженим
групама. Поред бесповратне
помоћи која се додељује у виду

неопходне опреме за покретање посла, коју предузетник
сам изабере, програм обезбеђује и различите стручне и пословне обуке неопходне за развој или унапређење пословне
идеје. Осим тога, тим економских стручњака пружа и сталну бесплатну стручну и саветодавну подршку предузетницима који су део програма.
Конкурс увек почиње у октобру, а избор добитника се, према унапред познатим критеријумима, врши на пролеће наредне године. Лето је намењено
за набавку и испоруку опреме и
потребну обуку предузетника.
У сарадњи с Националном
службом за запошљавање, у
протекла три месеца одржано
је око 35 информативних сесија за потенцијалне кориснике у више од тридесет градова
у Србији, а Панчево је један
од њих.

РАДНИЦИМА ЈАНУАРСКА ПЛАТА БЕЗ УМАЊЕЊА

Бајатовић посетио „Азотару”
Генерални директор ЈП-а
„Србијагас” Душан Бајатовић
посетио је 20. фебруара панчевачку „ХИП–Азотару”, а
истог дана је запосленима била исплаћена јануарска плата,
без умањења, али са закашњењем од око две недеље.
В. д. директора „Азотаре”
Миљан Ђуровић је, како смо
писали у прошлом броју, најавио да до умањења зарада мора доћи, јер је фабрика, због
преполовљене производње у
јануару, у губитку око 100 милиона динара, те је његов
предлог смањење плата за 25
одсто.
Представници синдиката су
тај предлог менаџмента одбили и дали свој, који је пак директор одбио, а даље пребацивање лоптице, која је чак, како
је запрећено, могла да падне и
у круг суда због најаве подизања кривичне пријаве, покушава да спречи Бајатовић. Тако

нам се бар чини (до закључења овог броја „Панчевца” није
одговорио на наша питања
упућена имејлом).
Председник Самосталног
синдиката „Азотаре” Градиша
Живановић изјавио је да с директором „Србијагаса”, фирме
која је већински власник пан-

чевачке фабрике, није било
речи о радницима тренутно
најважнијем питању – умањењу зарада.
– Причали смо о проблемима у „Азотари”. Рекао нам је
да је покретање производње
најважније, што је и услов опстанка фабрике. Није говорио

о платама, али је рекао да ће
нас посетити и следеће недеље – изјавио је Живановић за
„Панчевац”.
В. д. директора Миљан Ђуровић најавио је да ће плате
бити умањене за 25 одсто.
Синдикалци су имали предлог
да сви добијају по 42.000 док
се дуг не врати, а да им се касније рефундира разлика до
плата. Очекује се да ће умањење плата кренути од фебруарске зараде.
– Ми смо против предлога
да дође до промене колективног уговора, јер радници нису
криви због застоја у производњи. Пошто је директор одбио
предлог синдикалаца, очекујемо да ће се то питање отворити приликом наредне Бајатовићеве посете – рекао је
Живановић.
Фабрика има око 850 радника, а просечна зарада је око
65.000 динара.

ДРУШТВО ПЧЕЛАРА ПАНЧЕВО

Лечење помоћу пчелињих производа
Дипло ми ра ни ну трициониста Живка Влајковић биће гошћа Панчева у петак, 24. фебруара, када ће говорити о
апитерапији и значају коришћења меда и пчелињих производа у исхрани. Она је ауторка књига „Дечји кувар –
храна за здравље и бистар
ум”, „Мој кувар у трудноћи” и
„Беби кувар”.
У малој сали градске куће,
од 18 сати, говориће о благотворном дејству меда, јер је
лечење помоћу пчелињих
производа – апитерапија – за-

коном призната метода. Мед
има јако антимикробно, анти-

вирусно, антимикотичко, антисептично и антиалергијско
дејство. Не садржи бактерије,
зато што оне у меду не могу да
опстану, па је то разлог више
да пчелари, али и заинтересовани Панчевци дођу да послушају ово предавање, које организује Друштво пчелара Панчево.
Влајковићева је међу својим
професорима и колегама позната по залагању за принцип
индивидуалности у дијетотерапији, а од 1993. године, захваљујући мужу који је почео

да се бави пчеларством, изучава хранљива и лековита
својства пчелињих производа
и радо их препоручује свима.
Ово предавање ће уједно бити и последње у зимском циклусу – саопштили су организатори.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА

Петак, 24. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РУСКО-СРПСКИ НАФТНИ ГИГАНТ ПОДРЖАО АКЦИЈУ „МАГНЕТ ЗА ЉУБАВ”

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА

Отворена врата
„Бранкове школе”

НИС се укључио у
кампању за набавку
магнетне резонанце
за Дечју болницу
у Новом Саду
Прошле недеље одржан је састанак потпредседника Покрајинске владе Ђорђа Милићевића, руководства новосадске
Дечје болнице и представника
компаније НИС на којем је договорено да руско-српски нафтни гигант подржи акцију „Магнет за љубав”. Реч је о кампањи
покренутој како би се обезбедила средства за куповину
магнетне резонанце за Дечју
болницу у Новом Саду, тако да
малишани из целе Војводине
добију најбољу бригу и негу током свог лечења. Акцију су
2015. године покренуле компаније „MK Group” и „TDE Services”. Према речима Ђорђа
Милићевића, наша покрајина
не поседује овакав апарат намењен за лечење најмлађе популације у Војводини и додао
да се за потребе новосадске
Дечје болнице обави 750 до
800 прегледа најмлађих у другим институцијама. Он је захвалио компанији НИС, али и
свим другим привредницима
и појединцима који су се до сада укључили у акцију за набавку овог уређаја и упутио апел и
другима да јој се прикључе.

– Покрајинска влада ће пружити финансијску помоћ акцији, као и помоћ у евентуалној
доградњи дела Дечје болнице,
јер смештај магнетне резонанце захтева посебне грађевинско-техничке услове – рекао је
Милићевић приликом сусрета
са званичницима НИС-а.
Са ња Лу бар дић, за ме ник
генералног директора НИС-а
задужена за односе с јавношћу и комуникације, истакла
је да је стратешко опредељење

НИС-а улагање у младе и заједницу у којој та компанија послује.
– Поносни смо што смо се
прикључили овој важној акцији. Анимирали смо и своје пословне партнере и до сада се
њих 150 придружило кампањи
„Магнет за љубав” – рекла је
Сања Лубардић.
На састанку је истакнуто да је
до сада на рачун фондације
„Магнет за љубав” уплаћено око
33 милиона динара.

Набавком магнетне резонанце
Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине био
би једина дечја здравствена установа на територији Војводине
која га поседује. Поред тога, било
би омогућено око 4.000 прегледа
годишње уместо досадашњих
800, тако да би се период чекања
на прегледе магнетном резонанцом знатно скратио, а и смањиће
се оптерећење осталих установа
које услужно обављају овакве
прегледе за потребе Института.

Тим ОШ „Бранко Радичевић”
приредио је у холу школе у
среду, 22. фебруара, састанак
за родитеље будућих ђака првака. Теме о којима је било
речи веома су актуелне и корисне за све родитеље који
желе да буду део школског
живота образовно-васпитне
установе која је прошле године понела титулу најбоље у Војводини и због тога
је награђена плакетом „Др
Ђор ђе На то ше вић”. Том
при ли ком се го во ри ло о
нео п ход ним при пре ма ма
деце за полазак у први разред, о документима потребним за упис, продуженом

боравку, уџбеницима и многим другим темама у вези с
поласком у школу.
С родитељима су разговарали: директорка школе Весна Бегић, учитељице будућих првака, учитељица из
продуженог боравка, наставници страних језика (немачки, енглески), вероучитељ,
наставник физичког васпитања, стоматолог, педагог и
психолог школе. Након презентације школског живота
мајке и очеви будућих првака били су у прилици и да
обиђу учионице и кабинете и
да разговарају са запосленима у овој школи.

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

Освајање Проклетија

УПИС ПРВАКА 2017/2018.

Пријављивање у априлу
Секретаријат за јавне службе и социјална питања позвао је родитеље да пријаве
децу која наредне школске
године треба да пођу у први
разред. Школовање је обавезно за све малишане рођене
од 1. марта 2010. до краја
фебруара 2011. У први разред основног образовања могу се уписати и деца старија
од седам и по година која су
због болести или из других
оправданих разлога била
спречена у томе.

Пријављивање деце биће
обављено у образовним установама у априлу, а упис је заказан за мај и јун 2017. године. Родитељи/старатељи треба
да доставе школама фотокопију личне карте, потврду лекара да је дете здравствено
способно за полазак у школу,
извод из матичне књиге рођених, пријаву стана (на увид) и
уверење о завршеном припремном предшколском програму. Испитивање детета
обавиће психолог и педагог

школе. У школе за образовање
ученика са сметњама у развоју
ученик се уписује на основу
мишљења Интерресорне комисије за процену потребе за
пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља односно старатеља.
Да подсетимо, родитељи
малишана који у школској
2017/2018. години треба да пођу у први разред, треба да се јаве изабраном педијатру како би
добили упуте за систематски

преглед будућих првака. Предшколске установе истакле су
термине за обављање специјалистичких прегледа (физијатар и офталмолог), као и време
вађења крви. Након обављања
свих прегледа родитељи заказују систематски преглед и вакцинацију код свог изабраног
педијатра на Одељењу за здравствену заштиту деце.
Систематски прегледи и вакцинација за март заказују се од
20. фебруара на телефоне
013/309-219 и 062/807-30-99.

АП ВОЈВОДИНА РАСПИСАЛА КОНКУРСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Унапређивање наставе и помоћ школама
Из буџета издвојено
205 милиона динара
Рок за подношење
пријава 3. март
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице објавио је 13.
фебруара шест конкурса из
области образовања, у укупном
износу од 205 милиона динара.
Војвођанске образовно-васпитне
установе могу конкурисати за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области основног и средњег
образовања у АП Војводини за
2017. годину (укупна вредност
14,5 милиона динара).
Поред тога, школе имају
могућност да се пријаве за суфинансирање програма који
треба да ојачају језичку компетенцију ученика основних
школа (350.000 динара). Покрајинска власт је из војвођанског буџета издвојила 950.000
динара за набавку опреме за
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Зоран
Станижан

основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног
основног образовања одраслих.
Установе у којима се одвија
двојезична настава могу конкурисати за расподелу 4,5 милиона динара – за набавку
опреме за реализацију двојезичке наставе с програмским
трошковима.
Финансирање
и суфинансирање
Покрајина је издвојила и 1,9
милиона динара за финансирање и суфинансирање програмских активности за подизање квалитета ученичког
стандарда, као и за регресирање превоза ученика средњих
школа на територији АП Вој-

водине (укупно 183 милиона
динара). Овај износ се издваја
за кориснике који имају право
да учествују у расподели средстава, као што су општине и
градови на територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика средњих школа.
Панчевачки ђаци су захваљујући споразуму који је крајем
године потписала панчевачка
локална самоуправа с представницима покрајинске власти у прилици да по нижим
ценама користе услуге градског јавног превоза.
Конкурсна документација
може се преузети од 13. фебруара у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-

ционалне мањине – националне заједнице, а доступна је и на
сајту www.puma.vojvodina.gov.rs. Основне и средње школе с
територије АП Војводине могу
поднети пријаве до 3. марта.
Квалитетнија настава
Надлежни у покрајини подсећају школе да је у току и конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег
образовањa и васпитања и ученичког стандарда, који је отворен до 27. фебруара. За ту намену је издвојено 45,3 милиона
динара. Поред тога, образовно-васпитне установе могу конкурисати и за средства намењена за реализацију пројеката који треба да позитивно
утичу на квалитет образовно-васпитног процеса средњег
образовања, тј. реч је о покривању трошкова организованог
превоза ученика средњих
школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у
Новом Саду.
Крајем месеца завршава се
пријављивање школа за финансирање и суфинансирање
израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовањa и
васпитања и ученичког стандарда (45,3 милиона динара).

Чланови ПД-а „Јеленак” боравили су од 14. до 17. фебруара на Проклетијама. По
сунчаном, али веома хладном времену освојено је неколико врхова висине преко
2.000 метара и укупно је пређено 40 километара.
Планински масив Проклетије простире су у три државе и представља природну
границу између Србије, Албаније и Црне Горе. Та област
обухвата око 40 одвојених
планина које заједно граде
један од највећих динарских

масива, чији је највиши врх
2.694 метра надморске висине. Када је о Проклетијама
реч, њихов највиши врх Ђеравица је и највиша кота Србије (2.656 метара надморске
висине). Само име масива
симболизује одлике овог
простора (кршевитост, дивљину, непроходност). Изразито стрме кречњачке литице чине једно од најзначајнијих крашких подручја у
Европи и најнеприступачнијих планинских предела на
Балкану.

ПОКРЕНИМО ДЕЦУ

Семинар за учитеље
Основна школа „Мирослав
Мика Антић” била је прошле
недеље домаћин учитељима с
територије Школске управе
Зрењанин који су имали
стручну обуку. Реч је о програму „Покренимо нашу децу”, који спроводи Министарство просвете, науке и
технолошког развоја у сарадњи са Српским савезом професора физичког васпитања
и спорта, с циљем да ученици
од првог до четвртог разреда
буду физички активнији.
Према речима организатора,
живимо у ери бројних технолошких направа и деца су изложена њиховим негативним
утицајима, што оставља видљиве последице. Ђаци су
физички веома неактивни, па
не треба да чуди што имају
лоше држање тела и што су
гојазни у раном узрасту.
Програм обуке је осмишљен тако да буде привлачан

и занимљив, а с друге стране
користан деци. Учитељима
су приказане вежбе које се
могу радити у учионицама,
али и у школским двориштима. Идеја је да се свакодневно на петнаест минута
спроводе физичке активности у основним школама за
ученике од првог до четвртог разреда. Разлози за покретање овог пројекта леже
у статистици која каже да је
свако четврто дете у Србији
гојазно, свако пето има лоше
држање, а 70 одсто основаца
је недовољно физички активно.
Пројектом је обухваћена
цела територија Србије и он
се спроводи кроз обуку учитеља из области физичког
васпитања. Обуку ће проћи
по један учитељ из сваке
школе, који ће након тога
стечено знање пренети колегама.
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Х ИТ НА ПО МО Ћ

Хвала на хуманости!

Вест да Културно-уметничко
друштво „Абрашевић” жели
да помогне Служби хитне
медицинске помоћи Дома
здравља Панчево, запослени
у нашој служби дочекали су
с радошћу и поносом. Радосни смо због чињенице да се
деца и млади људи васпитавају у духу хуманости и солидарности, а поносни због
тога што је наша служба на
неки начин инспирисала
људе добре воље да „своје
срце дају свима”.

У данима који су претходили хуманитарном концерту,
били смо у прилици да боље
упознамо људе који руководе
Културно-уметничким друштвом „Абрашевић”. Захвални смо председници
друштва Лели Стојнов што
нам је кроз причу о овој акцији, својим сарадницима,
деци и младима показала да
је рад у једном таквом друштво много више од песме и
игре. Једнака пажња посвећује се неговању људских
врлина и правих вредности.
Лекције из хуманости и осећање да оне доприносе нечем лепом и племенитом
садашња деца пренеће некој
будућој деци. Не сумњамо
да исти дух влада у КУД-у
„Станко Пауновић НИС–
РНП”, КУД-у „Неолит” и
Дечјем хору „Звончићи”, који су дали несебичан допринос овом хуманитарном
концерту.
На крају, али не и мање
важно, обавештавамо Панчевце да је ова племенита

Сала Културног центра
била је препуна ведрине, позитивне енергије, емоција...
Људи који су испунили Културни центар ни по чему се
нису разликовали од оних у
чије домове и животе улазимо, а присуствујемо тренуцима њихове велике туге,
али и радости. Другим речима, наши животи се прожимају, а граница здравствени
радник – пацијент постаје
често невидљива. Ваљда је и
то један од разлога што неко
у времену оскудице има разумевања и одлучности да
помогне другоме.

акција постигла и више од
очекиваног. Мали актери
поскакали су од среће кад
им је речено да је сакупљено
више од 163.000 динара, сасвим довољно за куповину
новог ЕКГ апарата. Не сумњамо да једнака осећања деле сви они који су дошли да
подрже акцију и, наравно,
иницијатори и организатори
хуманитарног концерта. Уз
једно велико хвала, пожелећемо исто што и дивни људи
из „Абрашевића”: да ово буде прва у низу хуманитарних акција које ће враћати
осмехе на наша лица.

Пише:
др Мирослав Тепшић

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како до лица без акни

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Тинејџери су у осетљивом
животном добу, несигурни су
и раздражљиви, а акне често
умеју да им додатно закомпликују живот и појачају осећај губитка самопоуздања.
На срећу, козметика и дерматологија могу да помогну
у решавању овог проблема.
Акне су бубуљице изазване поремећајем рада лојних
жлезда. Ово упално обољење
коже најчешће се јавља на
лицу, раменима, деколтеу и
леђима. Могу бити у облику
митесера или црвених и
жућкастих бубуљица. Настају услед прекомерног лучења лоја.
Појаву акни узрокују вишак себума и претерано љуштење коже, због чега долази до увећања лојних жлезда
и стварања чепова (митесера), који спречавају циркулацију и доводе до настанка
бубуљица. На том месту могу

се населити бактерије и оне
могу довести до упалног
процеса, црвенила и појаве
гноја. Акне настају услед
различитих фактора: генетске предиспозиције, промена у хормонима, претераног
лучења лојних жлезда, лоше
исхране с много шећера,
млечних производа и засићених масти, неадекватне
козметике и многих других.
Лечење акни је углавном
дуготрајан процес, а успех
зависи од коришћења праве
медицинске козметике, хигијене, исхране, козметичких хигијенских третмана и
коришћења одређених лекова које преписује дерматолог (код тежих облика акни)
или пак хормонске терапије.
Поред хигијенског третмана, у лечењу акни одличне
резултате дају и хемијски
пилинзи са ТЦА, салицилном или гликолном киселином. Зима је право време за
третмане киселинама. Кућна
нега лица је обавезна, а процедура није за сваког иста.
Ипак, оно што је свима заједничко, јесте да треба користити неагресиван сапун, лосион за дезинструкцију (не
дозвољава затварање пора),
као и адекватну медицинску
крему за регулисање себума.
Ови препарати се користе и
ујутру и увече.

Петак, 24. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ПРЕДРАГ ВУЈИЋ, УРОЛОГ

ЈЕДИНИ ОРГАН КОЈИ ДОЖИВОТНО РАСТЕ
Готово историјски тренутак за
Општу болницу догодио се 9.
фебруара: тог дана је на Уролошком одељењу први пут лекар
из Панчева извео операцију
рака простате или стручно речено – радикалну простатектомију. Ову не тако једноставну
ин тер вен ци ју оба вио је др
Пре драг Ву јић, на чел ник
панчевачког Уролошког одељења, уз асистенцију др Дејана Ђорђевића са Уролошке
клинике у Београду. Но ово
није једина новина која је
уве де на сеп тем бра про шле
године, када је др Предраг
Вујић именован за начелника Урологије.
О томе колику ће корист пацијенти имати од увођења не
само једне већ чак неколико
нових интервенција на „списак услуга” Уролошког одељења, али и о симптомима рака
простате и важности раног уочавања болести, за „Панчевац”
говори др Предраг Вујић.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто се операција канцера простате до
сада није обављала у панчевачкој болници и шта се променило па ће то убудуће бити
случај?
П. ВУЈИЋ: Радикална простатектомија је рађена и раније код нас, али не често, зато
што је највећи проценат пацијената оперисан на уролошким клиникама у Београду
или Новом Саду. Само су изабрани пацијенти, са одређеним специфичним индикацијама, оперисани код нас, а
оперисали су их управо професори с већ поменутих клиника. Наш кадар никада није
едукован да ради ту врсту операције. Сада се мој тим и ја
трудимо да на одељење уведемо нове процедуре и да самостално радимо и неке нове
операције кад год је то објективно могуће.
• Поменули сте и друге новине на вашем одељењу. На
шта сте тачно мислили?
– Прошле године смо почели
да радимо и поштедне операције на бубрегу: реч је о изабраним случајевима, где се тумор на бубрегу може одстранити а да се сачува сам бубрег,
уместо да се вади цео орган,
као што је то раније био случај. Исти колега са Уролошке
клинике у Београду сада едукује наш кадар и за ову врсту
интервенције. Уз то, већ годину дана радимо и операције
невољног умокравања код жена уз постављање трачица, а
треба да уведемо још две нове
процедуре: поправљање спада
предњег зида вагине и пласирање бубрежног катетера кроз
леђа у бубрег. Усавршићемо и
дијагностику. У скорије време
требало би да добијемо ултразвучни апарат који ће на себи
имати адаптер за циљане, ултразвучно вођене биопсије
простате, који ће нам омогућити да прецизно бирамо места с којих ћемо узети узорак
ткива за хистопатолошку анализу. Без такве анализе не може се дијагностиковати рак.
• Чини се да ће се сада скратити време чекања и на дијагностику и на саму операцију?
– Оног момента кад добијемо ултразвучни апарат, уштеда
времена биће огромна. Тада ће
процедура бити следећа: након
што урадимо биопсију, чекаћемо седам до десет дана на хистопатолошки налаз. Ако се
покаже да је пацијент за операцију, потребно је сачекати два
месеца, колико мора проћи од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

биопсије до интервенције и –
већ тада се може обавити операција. До сада је све ишло
спорије: дође нам пацијент са
сумњом на рак, ми га пошаљемо у Београд на биопсију, па
чека на тај заказани преглед
бар два месеца, а потом још
бар пола године прође док дође
на ред за операцију. Чињеница
да ће бити оперисани у бар
три-четири пута краћем року
само је једна од погодности за
пацијенте. Пошто смо ми мање
одељење од клиника, на коме
нема гужве, и постоперативни
ток ће бити комфорнији. Све
то подразумева и уштеде за
Фонд. Када шаљемо пацијента
у терцијарну установу, наш
фонд мора да плати биопсију
или операцију, а све што се ради у терцијарним установама,
скупље је него на локалном нивоу. И Болница ће штедети, јер
нећемо више морати да плаћамо професорима да оперишу
на нашем одељењу.
• Подаци Завода за јавно
здравље говоре да је рак простате трећи по учесталости међу
мушкарцима у јужном Банату.
Који симптоми могу мушкарца навести да посумња да има
рак простате?
– Симптоми нису специфични за рак простате, јер су они
малтене исти као и за доброћудно увећање простате или за
урођена сужења споја мокраћног канала и врата мокраћне
бешике. На то да постоји одређени поремећај на нивоу простате или мокраћног канала,
указују следећи симптоми:
учестало мокрење, истањен и
испрекидан млаз, кашњење
млаза, осећај да се пацијент
није испразнио до краја и један
од најбитнијих – устајање ноћу
ради мокрења. Ако потреба за
мокрењем човека ноћу буди из
сна, то нам сугерише на неки
поремећај. Устајање једанпут
се толерише, али све преко тога треба да вас наведе да одете
на преглед. Наглашавам да ако
неко има све набројане симптоме, то не мора аутоматски
значити да он болује од рака.
Ти симптоми ће га довести у
амбуланту на интервју. Попричаћемо с пацијентом, одредићемо колико су значајне његове
тегобе и тражићемо допунске
анализе крви и мокраће. Једна
од анализа која је јако битна јесте анализа крви – простата
специфични антиген, ПСА.
Ако је тај маркер повишен, то
опет не значи строго да је у питању баш рак простате, јер он
може бити у порасту и код других обољења. Зато ми тада пратимо одређене деривате у ПСА
и тек они могу побудити сумњу
на рак. Код таквог пацијента
радимо ректални преглед како
бисмо опипали простату. Преглед је мало непријатан, али то
је једини начин да се утврди да
ли и карактеристике самог органа указују на малигнитет.

Ако је тако, онда пацијента
шаљемо на дефинитивну дијагнозу, а то је биопсија. Уколико је болест откривена у раној фази и није дала метастазе
или сумње на метастазе, може
се приступити радикалној хируршкој интервенцији, која је,
притом, једини начин да се
рак излечи. Нажалост, међу
новооболелима је мањи проценат оних код којих се операција може радити у односу на
пацијенте који су се јавили
прекасно.
• Да ли се здравим мушкарцима препоручују превентивни прегледи?
– И те како! Увек се обрадујем људима који дођу у амбуланту само да се прегледају,
иако немају никакве симптоме. Сугестија је следећа: сваки

мушкарац који напуни педесет година живота треба да бар
једанпут годишње обави уролошки преглед, који подразумева интервју, ултразвучни
преглед и анализу крви како
би се установила вредност
ПСА. Ако су ти налази уредни,
за ректалним прегледом простате нема потребе. У канцерским фамилијама, где је већ
било рака било које врсте,
предлаже се да се с превентивним прегледима почне од четрдесет пете године и да се
они обављају на сваке две године, а потом, кад се наврши
педесета, на годину дана.
• Да ли је могуће превенирати канцер простате?
– Не постоји начин да се то
учини. Као и код било ког другог тумора – не зна се тачан
узрок његовог настанка. Постоје одређени фактори ризика, а први и најзначајнији је
старост: што је мушкарац старији, то су веће шансе да он
добије рак простате, јер је простата једини орган у организму који стално расте. Све се у
организму скупља, а простата
има тенденцију раста и ништа
је не може зауставити. Како и
којом динамиком ће расти, зависи од генетике и начина живота. Хроничне инфламације
односно упале простате могу
на неки начин повећати ризик
од настанка тумора, али и не
морају. Промискуитет је најчешћи разлог да простата буде
хронично упаљена, па ти мушкарци спадају у ризичну групу. Ипак, у досадашњим анализама ништа се није издвојило као једини и конкретан
узрок рака простате.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Кускус салата

Кускус је познат као најмања тестенина на свету. Настаје млевењем и обликовањем једне врсте дурум
пшенице која потиче из
Африке. Изгледом подсећа
на неку врсту житарице
или на рибљу икру, али
према начину на који се производи, заправо се сврстава у

тестенину. Спремљени кускус је растресит и лаган, а
може бити посластица или
слано јело. Неутралног је
укуса који се одлично слаже с различитим зачинима.
У Мароку, Алжиру и Тунису признат је као национално јело које се конзумира
петком увече.

Састојци: 100 г кускуса, 200 мл кључале воде, једна кафена кашика маслиновог уља, 50 г младог сира, три свежа парадајза, један
млади лук, једна кафена кашика соли, прстохват бибера, равна кафена кашика белог лука у праху, равна кафена кашика свежег босиљка, равна кафена кашика свеже нане и равна кафена кашика
свежег першуновог листа.
Припрема: Кускус посолите с пола кафене кашике соли, додајте бибер и уље, па прелијте прокључалом водом. Промешајте и оставите
10 минута да кускус набубри. Исеците парадајз, лук и сир на коцкице, па додајте кускусу. Зачините сецканим зачинским биљем, белим луком и додајте још пола кафене кашичице соли.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТИ У ФЕБРУАРУ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)
Цена: 400 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ
(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА
• ТРИГЛИЦЕРИДИ
• HDL
• LDL
Цена пакета: 500 динара
ПАКЕТ 5
• БРЗ И ПОУЗДАН ТЕСТ НА СТРЕПТОКОКНУ
ИНФЕКЦИЈУ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА
Цена: 400 динара

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД

100 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”

центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 24. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт џез групе „Hot Club of Belgrade”.
Субота, 25. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт групе „С времена на време”.

Представе
Недеља, 26. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Трамвај звани жеља” „Звездара театра”,
према делу Тенесија Вилијамса. Режија: Стефан Саблић.
Играју: Јелена Ђокић, Паулина Манов, Иван Јевтовић, Бојан
Димитријевић и Душко Ашковић.
Уторак, 28. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: позоришна представа „Папагај” студената завршне године глуме на Академији уметности.

Изложбе
Уторак, 28. фебруар, 12 сати, просторије Туристичке организације Панчево: отварање изложбе „Везене домаћице”
чланица Удружења жена „Доловке”.

Тематски програм
Субота, 25. фебруар, од 13 до 16 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: радионица „Клот-фркет”, коју ће водити Јадранка Димитријевски, Златица Јанкуловски и Снежана
Ваневски, у оквиру 25. „Женског дана”.
Понедељак, 27. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра:
вече салсе.

Програм за децу
Субота, 25. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Ружно паче” „Пан театра”. Играју: Тијана Милошевић, Иван Пантовић, Оливера Викторовић Ђурашковић и Софија Јеремић.

избор

МОЈ
МОЈ
Даљине, мириси,
звуци...
Љиљана Алексић,
магистар енглеског језика
и књижевности
ГРАД: Писати о Лондону
значи користити језик снова.
А како су сви снови различити, готово је немогуће илустровати га и изрећи коначан суд о њему. Први пут сам
доживела Лондон када ми је
било шеснаест година. Тада
су ми никла крила и променила се визура мог поимања
света. Лондон има димензију
више, он је времеплов из ког
једноставно не желимо да
изађемо. Мостови, докови на
Темзи, чувене галерије, музеји и катедрале, романтични паркови, импресивна архитектура, безброј позоришта (ићи у позориште ту је
начин живота), пабови (та
култна места). Препознатљива
енглеска музика, мода, атмосфера...
КЊИГА: „Није важно шта је
Француска теби дала, већ
шта ти није одузела”, речи
су Гертруде Штајн.
Књигу „Париска жена”
Поле Маклејн добила сам
на поклон. Париз, „град за
који нема лека, пун кестенова у цвету и поезије”, у ком
се појачано пије, прича и
љуби. За Францускиње важи
да нису нужно лепотице,
али имају нешто. Мислила
сам да се о њима ради, а ради се у ствари о чудесним
мушко-женским односима
које покушавам да схватим
више од пола века. О болним и немилосрдним односима за које такође нема лека. Из тог угла бих горенаведену мисао Гертруде Штајн
прерадила на: није важно
шта је мушкарац теби дао,
већ шта ти није одузео.
Патила сам заједно са Хедли, првом женом Ернеста
Хемингвеја, и разумела је.
На почетку њиховог брака

пас је од преко пута залајао,
наставио да лаје и никако није престао, јер „брак уме да
буде веома смртоносан терен”. Она је добила од Ернеста много љубави (на његов
начин), чисту страст, дете,
пољуљану оданост (оданост,
та опасна игра!), статус музе,
снове везане само за њега. А
он је „желео све што може да
се има, па и више од тога”.
Није јој одузео спокој, веру
да постоји једна истина, моћ
да поднесе губитак и преживи издају, дар да још увек верује у део љубави, вољу да
спасава свој живот, трчи својом брзином и да дише...
АТРАКЦИЈА: Најживописнији и најшаренији од свих
базара које сам видела је базар у Каиру – Khan el Khalili.
Датира из 14. века. Крцат је
туристима из читавог света,
егзотичним мирисима парфема и етеричних уља, шареним теписима за које имате утисак да су управо слетели. Оригинална архитектура, чудни плафони, раскошно украшена огледала која
вас збуњују, зачини, свила,
безобразно меке ешарпе од
кашмира, лампе за које сте
убеђени да су чаробне, накит, све уз општи метеж који вам не смета, јер осећате
како живот пулсира.

Петак, 24. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ВОЈКАН МОРАР, СЛИКАР

АНЂЕЛИ – ВЕЗА ИЗМЕЂУ ЧОВЕКА
И БОЖАНСКОГ
Војкан Морар је један од најзначајнијих
представника
млађе генерације наивне и
маргиналне уметности у Србији. Богат уметнички опус
овог уметника прати значајан
број самосталних и групних
изложби у земљи и иностранству (Берлин, Лондон, Париз,
Братислава, Будимпешта, Токио...), као и учешће на многим
међународним манифестацијама. Добитник је бројних награда и признања, а његова дела се налазе у бројним музејима, галеријама и приватним
колекцијама у земљи и иностранству. До сада је излагао
на 28 самосталних и великом
броју групних изложби и сликарских колонија. Поред сликарства, бави се и вајањем,
фотографијом, видеом и музиком.
Његова самостална изложба
која је отворена у среду, 22.
фебруара, у галерији „Art
Truth” у јапанском граду Јокохама била је повод за разговор.
То је већ четврта изложба, али
прва потпуно самостална, у
којој наш суграђанин учествује у Земљи излазећег сунца, а
суфинансирање ове је помогао
Град Панчево новцем из буџета за прошлу годину. Тамошња публика показала је велико интересовање за његов
рад, па му је то подстицај за
нове пројекте у Јапану. Био је
гост амбасадора Републике

Србије у Јапану Ненада Глишића и том приликом су се
договорили о изложби у простору наше амбасаде почетком априла.
Морар је чест гост Јапана захваљујући сарадњи са уметником Кацумијем Цуђијем, који
већ годинама долази у сликарску колонију коју организује
Музеј наивне и маргиналне
уметности из Јагодине, а излаже и на бијеналној и тријеналној изложби тог музеја.
– Упознали смо се у тој колонији, а он је био више пута и
гост у мојој кући у Јабуци. Летос смо се представили у Галерији наивне уметности у Ковачици, а већ неколико година

заједно излажемо и у Јапану.
Такође, пре месец дана смо
водили радионице с децом у
основној школи „Моримура” у
Токију на тему „Поздрав Србији” и неке на којима су деца
учила да сликају минијатуре и
анђеле. Такве радионице и
дечје изложбе планирамо да
организујемо и у Србији, а на
тај начин желимо да приближимо школе наших двеју земаља.
На изложбама су често потребне лупе (сликар их оставља
крај својих радова) за потпуни
доживљај његових слика!?
– Главни мотиви мојих радова су анђели, које сликам
минуциозном техником ми-

нијатуре на малим и већим
форматима. Зато на изложбама поред слика постављам лупе да би посматрачи могли да
виде и ситне детаље на њима.
Стотине и хиљаде анђела у
имагинарним световима, у које некад уносим и оне препознатљиве, сликам уљаним бојама на платну које наносим у
више слојева, тако да анђели
добијају трећу димензију и
подсећају на скулптуре које се
могу и опипати, па се на тај
начин могу додатно доживети.
Дубоко верујем да у сваком од
нас постоји нешто свето, анђеоско, и то покушавам да покажем кроз своја дела. Анђели
као симбол узвишеног налазе
се у свакој култури и религији,
као носиоци вести и веза између човека и божанског, оностраног, и то их чини препознатљивим свима. Правац у
којем стварам може се одредити као „Визионарско сликарство”, како га је давно још
одредио професор др Војислав
Ј. Ђурић.
Сликарством се бави већ
тридесет година, а одрастао је
уз дела своје мајке Десанке
Петров Морар.
– Енциклопедија светске наивне уметности у којој се налазе њене слике била ми је омиљена књига у детињству, а и
покојни отац Сава се повремено бавио сликарством, тако да
су обоје имали велики утицај
на мој развој као уметника.

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” У ЉУБЉАНИ

Учествовали на Фестивалу народне ношње
Први извођачки ансамбл КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”
учествовао је у програму шестог Фестивала народне ношње, који је одржан од 11. до
14. фебруара у Словенији, у
културном центру „Шентвид” у
Љубљани. Тридесет пет извођача, заједно с народним оркестром, одазвало се позиву чланова српског културно-уметничког друштва „Видовдан” из
Љубљане. Поред њих, учествовали су и српски ансамбли из
Крања, Марибора, Радовљице
и Нове Горице и Фолклорна
скупина „Шумник”.
Пре сваке кореографије учесници су представили основне
одлике народних ношњи крајева из којих се приказују народне игре на сцени. КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”
приказао је народне ношње и
игре из околине Београда и
Горње Пчиње.

– Прво смо извели кореогра фи ју „Бе о град ски ма ли
пијац”, у музичком аранжману Сорина Бољанца и кореографији Десанке Десе Ђорђевић, која се налази на репертоару ансамбла од 2003. године. С њом смо освојили

специјалну награду за најбољу но во по ста вље ну ко ре о графију на републичком фестивалу у Пожаревцу 2004.
године, а сада је уврштена у
програм многих ансамбала у
нашој земљи и иностранству.
Костимски предста вља све

богатство и разноликост одевних целина Београда и околине – објаснио је Дејан Трифуновић, уметнички директор
ансамбла.
Игре из Горње Пчиње карактерише разноврсност ритмова и играчких образаца и те
ношње спадају у ред наjколоритнијих у Србији. Чланови
првог ансамбла извели су је у
музичком аранжману Здравка
Ранисављевића и кореографији Дејана Трифуновића.
По завршетку фестивалског
наступа СКУД „Видовдан” из
Љубљане позван је да учествује
у програму 17. „Етно гласа”, који ће бити одржан у новембру у
организацији КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП”.
Први извођачки ансамбл
„Пауновића” наступиће 26. фебруара на републичком фестивалу у Чачку, а од 2. до 6. марта гостоваће у Швајцарској.

ИЗ ПРОШЛОСТИ НАШЕГ ГРАДА

Панчево, варош где се Дунав улива у Тамиш
Монографија „Панчево, варош
где се Дунав улива у Тамиш”
недавно је објављена у издању
„Малог Нема”. У књизи су текстови наших суграђана који
говоре о прошлости нашег града – свакодневни живот, биографије значајних личности,
анегдоте, историјска сећања,
уметност и научна истраживања. Наслов је инспирисан стиховима Мирослава Мике Антића, чија се песма налази на
почетку књиге, а у наставку сазнајемо како се у Панчеву живело у доба електрификације,
како су страни путници видели
наш град, какав је био ноћни и
кафански живот, о путовањима, пивницама, путницима и
бедекерима...
– Читајући је, сазнајемо мноштво нових и непознатих пода-

така о Панчеву које се картографски обележава и, као трговачка грчка варош, први пут помиње у путопису арaпског путописца и гeoгрaфа Мухaмeда eл
Шeрифа Идризија – у дeлу
„Пoзнaвaњe Бaлкaнскoг пoлуoстрвa”. Стoтину гoдинa пo
склaпaњу Пoжaрeвaчкoг мирa и
oслoбaђaњу oд турскe влaдaвинe oтпoчињe успoстaвљaњe
урбaнoг нaчинa живoтa. Тe тeжњe свoj врхунaц дoживљaвajу
пoстaвљaњeм кaмeнa тeмeљцa
мaгистратскe згрaдe, 1832. гoдинe, изнaд чиjих пилoнa и
дaнaс стojи сeнтeнцa „Iustitia
regnorum fundamentum”, у преводу: правда је основа власти. У
историји Панчева дужој од 850
година дочаравају се узлeти и
пaдoви вaрoшкoг духа, нaчини
нa коjе су сe Пaнчeвци рaдoвaли

Књига је намењена свим љубитељима и поштоваоцима
Панчева. Аутори чији су текстови објављени родили су се
и одрасли су у нашем граду,
или их је животна судбина довела да у њему неко време живе
и раде. Илустрована је старим
разгледницама и фотографијама, а на самом крају се налази укрштеница о Панчеву коју
је урадио наш суграђанин
енигмата Момир Пауновић.
Објављивање је суфинансирао
Град Панчево.
и тугoвaли, унaпрeђивaли квaлитeт живoтa, грaдили или рaзaрaли њeгoвe нajвишe врeднoсти – објашњава књижевник
Милан Орлић, који је ову збирку приредио.

Страну припремила

Милица
Манић
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Петак, 24. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА

ИВАНОВО ДЕСЕТИ ПУТ СЛАВИЛО
БОГАТСТВО ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ
Наступило четрнаест
учесника
Говорило се и на
чешком, грчком,
па и кинеском!
Иако најмање од девет панчевачких села, с једва нешто
преко хиљаду становника, место је са убедљиво најразноликијом националном структуром становника, у којем, поред осталих, равноправно живе три народа. На његовим
улицама свакодневно се могу
чути мађарски, палћенски и
српски језик, што представља
право мултилингвално благо.
Стога нимало не треба да
чуди што је баш то „малецно”
Иваново било прво место у којем се обележава Међународни дан матерњег језика. Отада
је прошла читава деценија, па
је у уторак, 21. фебруара, у
ивановачком Дому културе
обележен први јубилеј. А поред наведене установе, у организацији манифестације учествовали су, као и досад, и
Еврорегионални центар за
развој друштва у мултиетничким срединама „Ин медијас
рес”, Месна заједница Иваново, ОШ „Моша Пијаде” и друге институције из тог места.
Док постоји језик,
постоји и нација
Све је по устаљеном обичају
почело химном „Боже правде”
у интерпретацији ученика ивановачке школе. Након уводних речи о светском празнику
матерњих језика који је UNESCO установио 1999. године

градски већник за културу. Он
је говорио у име Града Панчева, генералног спонзора, када
је, поред осталог, као неизмерно важно истакао да треба сачувати разноврсност језика,
јер се његовим гашењем гаси и
сама нација.
Скуп су поздравили и саветник у Амбасади Бугарске у Србији Детелин Димитров, као и

су и певали на свом језику. Мешовита група мађарског Културно-уметничког
друштва
„Петефи Шандор” из Панчева
извела је сплет аутентичних нумера из Буковине, а потом су се
представили ивановачки основци који као изборни предмет изучавају мађарски језик са елементима националне културе.
Посебна атракција било је двоје

Хор деце из школа „Моша Пијаде”, „Доситеј Обрадовић” и „Мика Антић”
први човек Националног савета мађарске националне мањине Јене Хајнал. Након тога
је председник Еврорегионалног центра „Ин медијас рес”
Валентин Мик уручио златну
плакету директору Дома културе Марку Гурану. На крају

ОШ „Браца Петров”
као сећање на студенте убијене
у Даки (данашњем Бангладешу) 1952. године, због тога
што су демонстрирали тражећи
озваничење свог језика, на ту
тему причао је Немања Ротар,

Јовановића Марамбоа из
1912. године на тему места домаћина, коју је приредило
удружење „Пагус”.
Орило се од аплауза
Програм су рециталом отворили ученици Основне школе
„Гоце Делчев” из Јабуке који
изучавају изборни предмет Македонски језик са елементима
националне културе. Уследиле

уводног дела члан организационог одбора Аугустин Калапиш госте је у кратким цртама
упознао са историјатом Иванова, а било је речи и о изложби фотографија Војислава

су интерпретације ромских песама у заједничкој изведби чланица удружења грађана „Импулс” и ученика Основне школе
„Браца Петров” из Панчева,
предвођених учитељицама Оливером Воденичар и Љиљаном
Лазаревић. Културно-уметничко друштво „Кантакузина” из
Смедерева, које на овој манифестацији учествује од самог
почетка, представило је грчке
песме и игре.
Млади Панчевац Матеја Гуран извео је три препознатљиве
нумере – по једну на палћенском („Мамо мела”), мађарском („Озо сеп”) и српском језику („Говори се да ме вараш”).
Регионални дечји хор „Дел почиртаи”, сачињен од малишана
из Иванова, Панчева, Војловице и Скореновца, певао је на
мађарском језику, а представници националне мањине Румуна из Новог Села све посетиоце разгалили су препознатљивим веселим песмама.
Ученици трећег разреда
Основне школе „Моша Пијаде”
представили су палћенски језик, а чланови удружења „Чешка беседа” из Гаја рецитовали

ученика Основне школе „Вук
Стевановић Караџић” из Старчева кинеске националности,
док су чланови удружења Бугара из Новог Сада рецитовали на
свом језику.
У оквиру реализације пројекта „Матерњи језик и култура ван граница Републике Бугарске”, ученици основних
школа „Моша Пијаде” из Иванова, „Доситеј Обрадовић” из
Омољице и „Мика Антић” из
Панчева приказали су садржајан музичко-литерарни програм. Они су препунили бину
у малој сали Дома културе, а
њихов изузетно атрактиван
наступ све време је на гитари
и хармоници пратио професор Огњан Цветков.
Напослетку, треба истаћи да
бројна публика није штедела
дланове, а неретко је, тактирајући, и учествовала у изведбама.
По завршетку програма гости су наставили дружење у
школи, када су се у неформалним разговорима поново могли чути и наведени језици,
што само говори о несагледивом богатству нашег окружења,
какво има мало који простор.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Започети су радови на реновирању
Дома омладине, а Месна заједница је за тај простор купила седамдесет столица.
Наведена институција, заједно с предузећем „Војводинашуме”, планира да у догледно време засади младице на
локацији популарно названој Дудара, где је некад већ
постојала шума.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће је започело
бушење новог бунара у центру
села покрај игралишта. У
спортској хали је одржан турнир у малом фудбалу, на којем је учествовало осамнаест
екипа; финале jе одиграно у
недељу, 19. фебруара, а победила је домаћа екипа „Левел”.
Долово: Ради прикупљања
средстава за помоћ суграђанину Милану Петковићу, којем
је због недавно доживљених
тешких опекотина неопходно хитно пресађивање коже,
приређена је хуманитарна
журка у петак, 17. фебруара,
у дискотеци Дома културе, и
том приликом је прикупљено 140.000 динара. Представа за децу „Ко се боји вука
још” изведена је у понедељак, 20. фебруара, у Дому
културе, а у тој установи комисија за пољопривреду наставља приређивање зимских едукација за ратаре.
Глогоњ: Изборна скупштина
удружења повртара одржана
је у четвртак, 16. фебруара, а
за новог председника је изабран Данаил Вучковски. И
КУД „Веселија” је у понедељак, 20. фебруара, одржао годишњу скупштину. Омладинска организација је сутрадан у
Дому културе спровела акцију добровољног давања крви.
Иваново: Међународни дан
матерњег језика обележен је
десети пут у уторак, 21. фебруара, у Дому културе. Поједини грађани сведоци су да се
у Наделу и Зимовнику и даље
осећају последице загађења.
Фудбалски клуб припрема терен за предстојећу сезону.

Јабука: У току је израда пешачке стазе поред школе, а
македонско удружење „Илинден” ускоро ће започети реконструкцију летње позорнице
од новца добијеног на конкурсу НИС-а. Приређен је састанак поменуте организације с представницима Месне
заједнице и председником

Националног савета македонске националне мањине на
тему будуће сарадње. Предавање гинеколога др Слађане
Вукмировић о значају превенције карцинома дојке биће одржано у петак, 24. фебруара, у Дому културе, у организацији Месног одбора
СНС-а.
Качарево: Тридесета „Сланинијада” одржана је од четвртка до недеље, 16–19. фебруара, када су кроз село
продефиловале десетине хиљада туриста. Циклус пројекција 3Д филмова у спортској сали почиње у петак, 24.
фебруара, у 19 сати, приказивањем најновијег домаћег
хита „Зона Замфирова 2”.
Омољица: У Наделу су недавно пронађена два угинула
лабуда, због чега је поднета
пријава надлежним органима. Предавања за пољопривреднике биће одржана у понедељак и уторак, 27. и 28.
фебруара, од 18 сати, у Дому
културе.
Старчево: У марту треба да
почне друга фаза уређења Трга неолита. Промоција књиге
„Сутрадан после детињства”
(о животу и раду песника
Мике Антића) аутора Немање Ротара уприличена је у
среду, 22. фебруара, у ККК-у.
Скупштина Друштва пчелара
биће одржана у суботу, 25.
фебруара, од 16 сати, у малој
сали Дома културе.

ИНТРИГАНТНО ПРЕДАВАЊЕ У ГЛОГОЊУ

Дубинско тумачење
снова

ИЗЛОЖБА ДОЛОВКИ У ТОП-у

Везене домаћице
Удружење жена „Доловке”
представиће, почев од уторка,
28. фебруара, изложбу својих
рукотворина у просторијама
Туристичке организације Панчево. Тог дана у 12 сати биће
отварање, а назив „Везене домаћице” указује на то да ће
експонати бити производи који су настали захваљујући умећу вредних дама по узору на
занат наших бака.
Доловке су, поред надалеко
чувене штрудле, познате и по
ручним радовима, а своје вештине усавршавају кад год су у
могућности. Једна се указала
преко конкурса Града Панчева

Страну припремио

Јордан
Филиповић

за финансирање пројеката
женског предузетништва за
развој нових производа у оквиру нематеријалног културног
наслеђа. Поменуте даме су том

приликом добиле 80.000 динара за израду продуката од веза,
а шта су све урадиле током
зимских месеци, моћи ће да се
види од уторка у ТОП-у.

А Доловке су урадиле, пре
свега, такозване домаћице –
бела платна на којима су везом, неретко на шаљив начин,
приказани догађаји из куће.
Као такве и данас красе неке
старинске домове, а најчешће
се могу видети у кухињама изнад шпорета. У првом делу
пројекта „Доловке” су имале
помоћ едукаторке Смиљке Булатовић из Кикинде, која се
осврнула и на историјат веза и
упознала их с материјалима,
опремом и прибором. Након
уводних теоријских часова
прешло се на практични део.
Циљ пројекта је развој и ревитализација онога што се
сматра уметничким и старим
занатима, односно пословима
домаће радиности, у овом случају веза као једне од техника
уметничког ручног рада.
Н. Р.

Веома занимљиво и необично предавање одржано је у
глогоњском Дому културе – у
питању је увек интригантна
тема под називом „Дубинско
тумачење снова”, о којој је
говорио Слободан Николић
из Панчева. Овај психолог
по вокацији већ годинама се
труди да сваки свој слободан
тренутак искористи за проницање у значење и симболику онога што доживљавамо док спавамо.
Многобројна публика је,
поред осталог, имала прили-

ку да се упозна с преднаучним начином тумачења снова, затим са значајем кошмара, као и с многим другим
питањима у вези са овом тематиком.
Напослетку је свако ко је
желео могао да продискутује
с гостом и анализира неке од
својих снова.
Ово предавање је побудило
незапамћено интересовање
Глогоњаца, који су исказали
жељу да у догледно време овако нешто поново буде организовано.
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ХРОНИКА
ФИНАЛЕ ПРОЈЕКТА „ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Почело је у Паризу” Кети Кели
Младић је запросио девојку
на врху Ајфелове куле пред
одушевљеним туристима.
Телефоном јављају новост
породици, али то и није велико изненађење будући да
су годинама у вези. Невоље
настају кад породица и пријатељи започну припреме за
венчање.
Од када ју је муж изненада напустио, Лејла упорно
покушава да зацели своје
сломљено срце, али решена
је да буде храбра због будуће
младе. Вони, удовица и изузетна посластичарка, усудила се да поново пусти љубав
у свој живот, иако је неко
изгледа одлучио да је у томе
спречи. Директорка Грејс
открива да предстојећа женидба њеног сина значи и то
да ће проводити више времена с бившим мужем. Након толико година раздвоје-

Награђени Емилија
Недељков, Небојша
Недељковић
и Никола Поповић

ности, је ли могуће да је погрешила?
Када се ове три жене окупе да припреме венчање
младог пара, свака ће се суочити с прошлошћу и питањем како да настави даље.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кец из рукава” Сандре Браун

Финално такмичење, завршна
конференција и проглашење
победника пројекта „Едукуј се,
запосли се!” одржани су у среду, 22. фебруара, у Градској
управи. Пројекат који је трајао
од јуна прошле године реализовао је Регионални едукативни
центар „Банат” у партнерству
с Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвеноекономски развој „Банат” и
предузећем за вођење пословних књига „Beba Company”, а
уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта
Републике Србије.
Пројекат је пружио могућност младим незапосленим
лицима из јужног Баната да уз
помоћ адекватних обука и
континуиране менторске подршке развију сопствене пословне идеје, унапреде вештине
и знања и спремни се отисну у
предузетничке воде.
Озбиљни бизнис планови
Дванаест учесника с најперспективнијим идејама у протеклих осам недеља прошло је напредну обуку из области предузетништва, која је подразумевала континуирани менторски
рад с релевантним експертима
и представницима привреде из
различитих области.
Након финалног такмичења
стручна комисија је одабрала

Емилија, док још није знала да је победила
три најбоља пословна плана,
за које је обезбеђена финансијска подршка у појединачном бруто износу од 240.000
динара, као и адекватна консултантска подршка пројектних партнера у наредних годину дана. Прво место је освојила Емилија Недељков, чија
је пословна идеја отварање
агенције за организацију и декорацију венчања и свих врста
прослава, у оквиру које би постојао и салон венчаница.
Другопласирани Небојша Недељковић презентовао је идеју
коју је комисија окарактерисала као најиновативнију, а то
је – производња пловила на
електропогон. Никола Поповић се пласирао на треће место представивши пословну
идеју о отварању архитектонског бироа.
– Пројекат је укључио преко
тридесет младих незапослених лица с територије Панче-

ва и Ковина, која су најпре
прошла основну обуку из
области предузетништва, у
оквиру које су своје пословне
идеје преточила у пословне
моделе. Након првог елиминационог такмичења њих дванаест је прошло у другу фазу –
фазу пословног планирања,
где су с менторима радили на
развоју бизнис плана. Сви учесници су показали велики
труд и залагање кроз цео процес и верујем да ће и они који
се нису пласирали међу првих
троје успети да реализују своју
пословну идеју и успеју на тржишту – рекао је Дарко Вукић, менаџер пројекта из Регионалног едукативног центра
„Банат”.
Корист за све
На завршној конференцији говорили су и Александар Фаркаш, градски менаџер, и Миленко Чучковић, члан Градског

већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику.
– Као члан комисије која
је оцењивала кандидате могу
рећи да смо сви запазили изу зе тан на пре дак уче сни ка
током различитих фаза пројекта. Сви они су имали привилегију да стекну веома корисна знања и вештине током едукације. То је за сваког од њих велика награда,
без обзира на пласман, будући да ће научено моћи да користе у даљем животу – истакао је Фаркаш.
Он је троје награђених још
једном подсетио на то да новац који су освојили не потире
средства која они могу добити
и од Града Панчева, Националне службе за запошљавање
и других институција на нивоу
покрајине или републике кроз
учешће у различитим програмима сличног типа.
Д. Кожан

ПРЕДАВАЊЕ МР ВЕРЕ ЦАРИНЕ

Духовна музика је певана молитва
ренџер преузети на себе потрагу за непознатим атентатором иако би то могло да
угрози његове шансе за добијање старатељства? И да
ли ће несвакидашње познанство између њега и Холи прерасти у нешто више?

Два читаоца који до среде, 1. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта сматрате ’кецом у рукаву’?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кец из
рукава” Сандре Браун. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Весели Доловац
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колико је
тешко чувати тајну. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Хемичар” Стефани
Мајер за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Чувати тајну тешко је
исто толико колико је тешко
и одати је.” 063/1815...
„Заклела се земља рају да
се тајне све сазнају. Зашто
онда тајну крити, боље добро вино пити и вечито срећан бити. Доловац, јутро после винаријаде.” 063/4208...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

ТРИ ИДЕЈЕ ВРЕДНЕ ПО 240.000 ДИНАРА
Након осам месеци
проглашени победници

Два читаоца који до среде, 1. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Где бисте волели да
вас партнер запроси?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Почело је у Паризу” Кети Кели. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Делфи”.

Пре четири године Крофорд Хант изгубио је супругу Бет у аутомобилској несрећи. Тешко се носећи с
тим губитком, тугу је лечио
у алкохолу, а бригу о његовој петогодишњој ћерки
Џорџији преузели су Бетини родитељи.
Ипак, Крофорд је сада
стао на ноге и решен је да
поврати старатељство над
својом ћерком, а његов случај додељен је привлачној и
амбициозној судији Холи
Спенсер. Када маскирани
нападач прекине саслушање
и запуца на судију, Крофорд
ће се инстинктивно умешати
како би спречио трагедију.
Полиција хапси погрешног човека, а прави кривац
је и даље на слободи и представља претњу по Холин живот. Да ли ће овај храбри

Петак, 24. фебруар 2017.
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питање шта се учи на уличној академији. Они ће освојити по један примерак
књиге „Улична академија”
Лазара Ристовског.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Све оно што не можеш
научити нигде: ни код куће ни у школи. А кад завршиш ту академију, можеш
да жи виш и на Мар су.”
064/1792...
„Из уџбеника се може заиста много научити, али само на улици се учи живот.”
064/0541...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Мр Вера Царина одржала је
предавање „Духовна музика данас” у оквиру деветнаестог међународног фестивала „Панчевачки дани духовне музике” у
уторак, 21. фебруара, у дворани
„Аполо” Дома омладине.
О црквеној музици и богатству различитости напева песама који се свакодневно вековима певају у православној
цркви слушала је бројна публика. Вера Царина је шематски, уз објашњења и примере,
приказала како тај сложени
систем живи.
– Предавање је намењено
свима који слушају духовну
музику често, понекад, али и
по осећају и у за себе интимном моменту кроз њу налазе
свој пут до духовности. Духов-

на музика јесте певана молитва. Она на посебан начин доноси текст песама побуђујући
у нама најпобожнија осећања.
Сегменти првенствено духовне музике долазе до нас не са-

мо у служби у цркви већ и путем различитих медија, радија, телевизија и интернета, на
концертима. Црквена музика
има богослужбену функцију, а
свако богослужење има своју

конструкцију коју прописује
типик, богослужбени устав –
прича Вера Царина.
Предавање је допуњено хорским илустрацијама Панчевачког српског црквеног певачког друштва, под руководством Вере Царине и Дечјег
хора Панчевачког српског црквеног певачког друштва, који
предводи Борјана Стражмештеров, а уз клавирску сарадњу Ане Милатовић.
Организатори овог догађаја
су Панчевачко музичко друштво, Панчевачко српско црквено певачко друштво и Дом
омладине Панчево, а покровитељи су Град Панчево и
Српска православна црквена
општина Центар.
M. M.

ПРЕДСТАВЉЕН ДОКУМЕНТАРАЦ О ДЕЈАНУ НЕБРИГИЋУ

Сећање на првог српског LGBT активисту
Трејлер кратког документарног филма „Слутња анђела” о
познатом панчевачком позоришном критичару, писцу,
мировном и геј активисти Дејану Небригићу, убијеном
1999. године, представљен је
на конференцији за новинаре
одржаној у петак, 17. фебруара, у Градској управи.
Филм је настао као део пројекта „Сећање на првог LGBT
активисту у Србији”, а у оквиру имплементације пројекта
„Стварање толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву”, који
финансира
Министарство
спољних послова Краљевине
Норвешке преко Канцеларије
за људска и мањинска права
Владе РС.
Дејан Небригић био је један
од оснивача удружења „Арка-

дија” – прве геј и лезбејске организације у Србији, извршни
директор „Кампање против
хомофобије” и члан мировне
организације „Жене у црном”.

Уређивао је часописе „Пацифик” и „Жене за мир”. Познат
је као покретач првог судског
поступка сѕ елементима хомофобије у Србији. Постхумно је

добио награду „Felipa de Souza”, коју додељује IGLHRC за
LGBT активизам.
– Филм говори о томе како
је један јако млад човек, већ
са 19 година, успео да у режиму који је био прилично
затворен промени и покрене
многе ствари. Пошло му је за
руком најпре да покрене читав низ активиста који су дошли после њега, али и да
промени перцепцију о LGBT
особама и у медијима и у
јавности – истакао је Бранислав Принцип, режисер филма и председник удружења
„Нова +”.
Према његовим речима, коначна верзија овог остварења
биће приказана у мају на Фестивалу документарног филма у Београду.
Д. К.

Петак, 24. фебруар 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ даеву нексију,
1,5 бенз. у одличном стању. 063/884-22-71. (СМС)
КАДЕТ 1991. годиште, бензин, плин, регистрован,
прешао само 150.000. Повољно. 065/987-27-24.
(СМС)
ПРОДАЈЕ се мерцедес вито, 2000. годиште, регистрован. 064/886-50-02.
(СМС)
ОПЕЛ кадет 1990, атест
гас, регистрација март,
сређена лимарија, утегнут.
066/207-331. (СМС)
АУДИ А 3, 1997, 1.9, турбо
дизел, металик сив, само
2.300. 063/744-28-66.
(4701)
РЕНО 4, 1991. ГТЛ, 1.1, регистрован до јануара 2018,
атест плин и куке, у одличном стању. 064/144-37-33.
(235377)
ПРОДАЈЕМ југо ин, 2005.
годиште, регистрован.
065/417-85-79. (235641)
ФИЈАТ типо као нов, 200
евра, хусварна моторка,
професионална, 240 евра.
063/118-70-80. (235769)
ТАМИЋ 60 кипер, регистрован, 1981. годиште,
1.500 евра, договор.
060/368-52-27. (235742)
ЗАСТАВА 10, 2007, прешао
65.000, прва боја, гаражиран, регистрован, 2.900.
063/836-23-83. (235766)
ФИЈАТ пунто, 2003. годиште, 1.9 дизел, мотор солидан, предње гуме нове,
акумулаторе нова тестирана кука, 1.100 евра.
064/357-82-08.
(235799)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2003. годиште, 1.2.
063/325-972. (235788)
ПРОДАЈЕМ астра Г 1.7,
каравaн, мерцедес А 140
2001, голф 4 ТД, 2002, буба 1.6. 2002. 064/952-1980. (235893)
ПРОДАЈЕМ вартбург нерегистрован. 064/195-28-31.
(235873)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
1990. годиште.
062/491-240.
(235964)
ПРОДАЈЕМ шкоду фелицију 1.3, плин регистрован
годину дана, повољно.
063/830-54-17.
(235960)
ФИЈАТ брава, бензин, гас,
1997. годиште, у добром
стању, 650 евра.
062/726-272.
(235863)
ШКОДА фелиција дизел
1998. годиште, метaлик црвена, проблем бош пумпа,
480 евра. 064/110-70-71.
(235798)
ФОРД мондео 2006. годиште, прва боја, у супер стању. 013/348-453.
(235799)
ОПЕЛ корса Б 1.0, 1998.
годиште. 063/372-742.
(235813)
СИТРОЕН берлинго 1.4,
бензин, гас, теретни, 2006.
годиште, 1.600 евра.
063/329-340.
(235801)
ПОЛО 2002, 5 В, клима,
1.4 бензин, higline, регистрован, 2.400 евра.
064/187-98-10. (235990)
КОРСА 1.0 , 2004. троје
врата, клима, 125.000 км,
на име. 064/130-36-02.
(235985)

ОГЛАСИ
ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
акумулатора, катализатора, продаја делова, долазим на кућну адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (234977)
ОТКУП свих врста возила,
алата и осталих секундарних сировина. Долазим на
адресу. 061/211-59-15,
063/782-82-69. (234977)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (235747)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/11959-24. (235877)
КУПУЈЕМ аутомобиле, плаћам од 80 до 1.200 евра.
062/193-36-05, 060/04090-21. (235957)

СЕЈАЛИЦА пнеуматска, нода, 4 реда, циклон 450 за
ђубре, прскалица 350, гушчија маст. 062/174-70-67.
(235789)
ПРОДАЈЕМ житни хедер
од змаја 161, са колицима.
062/198-47-74. (235873)
МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
504, бензинац, исправан
потпуно, са фрезом, 250
евра. 064/997-79-09.
(235981)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, децембар, петора врата, сва
опрема, 98.000 км, власник. 064/130-36-02.
(235985)

ПРОДАЈЕМ тањирачу,
трактор беларус и урсус и
круњач за кукуруз. Тел.
064/019-80-46. (235949)

ЛАДА 110, регистрован до
јуна, 1.5 бензин, кука, 650
евра. 063/800-84-06.
(236040)
ОПЕЛ зафира 2001, регистрован, седам седишта,
први власник. 063/823-2961. (236030)

ПРОДАЈА гараже, лицитација у Панчеву, Ул. Синђелићева 60-а, 28. фебруара
2017. 064/818-86-61,
Јасмина. (235836)

АПАРАТИ

ТВ половни, 37, 55, 72, замрзивач горење. 066/348975, 066/348-975. (235711)
СЕРВИС телевизора, дигиталних боксова, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(235912)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(235808)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МАШИНЕ

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет, 2006, петора врата,
фул опрема, 100.000 км,
власник. 064/130-36-02.
(235987)

ОПЕЛ астра 1.7 ЦДТИ,
2005. у одличном стању,
регистрован до 17. јануара
2018, 3.750 евра. 064/43107-31. (235992)
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РУС 52, зетор 3511 балерина, олтов четвороредни
шпартач, леватор 8 м.
063/879-32-57. (236036)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гараже у центру,
роло-капија,
Карађорђева 43.
Тел. 063/323-584.
(234513)

ОГРЕВНО ДРВО, багрем,
буква, храст, мерење на
лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
НА ПРОДАЈУ црни лим, 2
мм, 1250 х 2500, 1000 х
2000. 064/248-88-92.
(235057)
ЛР кошнице комплетне или
делове, пољопривредне
машине продајем.
060/660-79-60. (235497)
НА ПРОДАЈУ преостало
огревно дрво, мешано.
064/341-79-73, 063/72612-32. (235369)
ПРОДАЈЕМ регал, фрижидер, наткасну, два телевизора, фотељу на развлачење. 064/900-72-98.
(235669)
ТОПЛОТНЕ пумпе од 2.150
евра, најекономичнији вид
грејања, акција. 062/11826-81. (235729)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200,
столови од 4.500, кревети
од 9.000, угаона кухињска
клупица од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(235974)
БЛАЖУЈКЕ, само једаном
кориштене 1.25 х 2.5 м, 21
мм, повољно. 064/997-7909. (235981)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, акција. 063/195-07-17.
(235685)

ПРОДАЈЕМ меснату прасад, могућност клања, достава. 063/314-454.
(235945)

БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/603-3232. (235710)
ОГРЕВНО дрво буква, цер,
багрем, услужно сечење.
064/357-82-08, Босанац.
(235791)
БАГРЕМОВА дрва, повољно. 064/080-86-99.
(235791)
СТОЛИЦЕ, столови, столићи, витрина, кауч, комода,
грејалице, полице, фотеље.
065/353-07-57. (235786)
ПРОДАЈЕМ индустријске
шиваће машине, ибердек,
ендлерица и равна.
062/511-310. (235771)
ПРОДАЈЕМ свињске полутке. 064/193-88-49. (23566)
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
гарнитуре, регале, мост +
регал, сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакар, разно.
063/107-78-66. (235743)

ДЕТЕЛИНА и сено балирано,
на продају. 060/444-55-01.

НА ПРОДАЈУ штенци мађарског куваса.
063/233-443.
(235911)

ПРОДАЈЕМ лепу дводелну
витрину трпезаријску, вешмашину горење, исправну.
065/344-85-77. (235840)

КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, ТА пећ
3.5 кв, телевизор 51 цм,
угаона гарнитура, трпезаријски сто са столицама,
тросед мојца, писаћи столови. Тел. 063/861-82-66.
(235896)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ очувану старинску витрину,
бојлер, судоперу, радијатор, половну гардеробу.
064/154-25-82. 235841)

ДРВА за огрев, преостала,
са превозом, повољно.
064/122-69-78. (235938)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара, нова. 063/773-45-97, 371568. (235948)

БАЛИРАНА детелина на
продају, повољно. Тел.
064/539-62-04. (235676)

ПРОДАЈЕМ преостала дрва, јасен и тополу.
060/510-31-91. Небојша.
(235915)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом православном гробљу у Панчеву. 064/14065-99. (235895)

ПРОДАЈЕМ две козе сјарене. 064/193-88-49.
(235954)

ПРОДАЈЕМ бицикл брзинац, патике умбро нове 45,
грамофон и тјунер техникс. Тел. 063/325-950.
(235726)

НА ПРОДАЈУ кукуруз, прекрупа, детелина и прасићи,
доносим на кућну адресу.
064/129-45-43.
(235681)

ПРОДАЈЕМ тритикал.
062/760-839. (235946)

ПРАСИЋИ, 20 - 30 кг, могућност клања. Мића, Новосељаснки пут 175-б.
064/303-28-68. (236018)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ГУСАНЕ радијаторе, кафански шанк, велику прохромску полицу, двоклипни компресор. 064/110-7071. (235798)
ПРОДАЈЕМ дечја колица,
три ђачка стола, трпезаријски сто, машину за прање
тепиха, замрзивач, усисивач, итд. 063/886-85-21.
(235805)
КРЕКА, грталица, мали
бојлер, стубни усисивач.
064/354-69-76. (234646)
ПОВОЉНО ПВЦ прозор са
ролетном, ново, два комада, 90 х 132, 170 евра по
комаду. 064/431-07-31.
(235992)
ПОВОЉНО половни прозор дрвени, са ролетном,
170 х 140, 5.000 динара,
терасна врата, дрвена двокрилна, вакум стакло, 160
х 2 , 160 х 2 метра, 7.000
динара. 064/431-07-31.
(235992)
ПРОДАЈЕМ букву, багрем,
цер, храст са резањем и
превозом. „Топлина”,
063/364-310. (235792)
ЛОВАЧКА пушка лицима
са дозволом, ИЖ положара
петлара. 064/866-25-83.
(236000)
ПРОДАЈЕМ ТВ рисивер,
штампач, скенер, висећу
кухињу, линолеум 36 м2.
062/318-668. (2360012)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, пенкала,
сатове. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (235677)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (235943)
КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, фрижидере, шпорете, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. 061/206-26-24.
(235934)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, акумулаторе, обојене метале,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 064/484-13-76.
(235934)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, остало покућство. 062/148-49-94.
(235857)

ПРОДАЈЕМ преостали
огрев и салонит плоче.
063/711-77-54. (236025)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП старог гвожђа,
веш-машина, фрижидера,
замрзивача и осталог отпада. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(235062)
КУПУЈЕМ полован намештај, старо покућство, старе плинске боце и остало.
066/900-79-04. (235662)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
сребро, упаљаче, ножеве,
пенкала, новац, фото-апарате, грамофонске плоче,
играчке, војне ствари, ситне антиквитете. 064/18756-80. (235761)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
110 м2, за два стана, стан
плус доплата, дозвољена
изградња вишепородичног
објекта. 069/352-15-43.
(235657)
КУЋА, Тесла, екстра локација за приватни бизнис и
становање. 063/329-464.
(235713)
ПЛАЦ на Баваништанском
путу 57 ари, до пута, објекат, вода, струја, повољно.
065/507-09-84. (235721
ЈАБУКА, кућа на продају.
064/412-95-88. (235732)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали отпад.
061/322-04-94. (235934)

ПРОДАЈЕМ плац 14,37
ари, у Панчеву, Ул. Пелистерска. 063/491-250.
(235675)

ЈАБУЧКИ пут, плац са бараком, има воду, струју,
канализацију. 069/213-9737. (235792)

БРЕСТОВАЦ, новија трособна, 90 м2, 7,45 ари,
18.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235882)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (235807)

КУЋА, Панчево, Цара Душана 100, 176 м2, 8 ари
плаца. 013/251-66-46.
(235769)

ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235882)

САМОШ, кућа 80 м2, 10
ари, 8.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (235807)

ПЛАЦ 13 ари, Новосељански пут (скретање за Млекару). 064/508-60-40,
013/371-424. (235778)

СТАРЧЕВО, лепа приземна
трособна, 91 м2, 6.5 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235882)

ДЕО куће 50 м2, 2 ара,
12.000, посебан улаз, стара
Миса. 061/664-39-26.
(236019)

СТРЕЛИШТЕ, атрактивна
локација, укровљена нова
кућа 155 м2 бруто, сва инфраструктура, добро осмишљен пројекат. Плац 4,13
ари, ограђен, раван чист,
власник, 1/1, све ново и
квалитетно. 063/637-673.
(235775)

КУЋА, нова Миса, две етаже, на 2 ара, 54.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235867)

КУЋА 50 м2, 9 ари плаца,
грађевинска дозвола. Новосељански пут, Пелистерска. 065/410-97-34.
(236018)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ на Кудељари, 5 ари,
вода, струја, магацинска
вага, продајем. 060/43445-01. (235738)
КУЋА на продају, није за
рушење, Јове Максина 31.
064/813-00-21.
(233905)

ХИТНО продајем кућу са
окућницом. Омољица, Ул.
Бихачка бр. 1. 061/680-1770. (234548)
ДОЊИ ГРАД, кућа сређена
са два стана, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97. (235205)

ПЛАЦ 4 ара, 42 м2, Браће
Југовића, Маргита, Панчево, 38.000 евра. 065/50243-17. (235678)
ПРОДАЈЕМ плац са кућицом на старом црепајачком путу. 060/632-68-00.
(235682)
ПРОДАЈЕМ плац 3,2 ара,
Светозара Шемића 60-а.
Цена договор. 066/520-2565. (235683)

ПРОДАЈЕМ њиву у Банатском Новом Селу, могућ
сваки договор, лично.
065/829-41-91, 371-551.
(235763)
ШИРИ центар, улични део
куће, сређен, са свим стварима, 22.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235766)

КАРАУЛА 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

ТЕСЛА, лепа четворособна,
4,6 ари, 60.000; Доњи град,
100 м2, 7 ари, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две
куће мање, за мањи стан.
064/986-21-74.
(235871)

ПРОДАЈЕМ или мењам
зграду, 1.650 м2, на 10 ари
плаца. 060/312-90-00.
(235938)

КУЋА, 80 м2, 3 ара плаца,
стара Миса, 19.000 евра.
061/664-39-26. (236019)

ПРОДАЈЕМ плац 12 ари на
Баваништанском путу. Повољно, хитно. 064/238-0986. (236038)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника. Новосељански
пут, Панчево, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70. (235824)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
(235824)

ПАНЧЕВО, строги центар,
кућа 98 м2 + 26 м2, на 3
ара плаца, продајем/мењам. 063/768-96-43.
(235941)
ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце. Може и замена.
063/814-56-25. (235923)

ПРОДАЈЕМ пола куће, две
стамбене јединице. Ул.
Милке Марковић, 1,78
ара. 064/326-37-38.
(235700)

ПРОДАЈЕМ њиву од три
ланца, мраморачки атар
чибук, 6.500 евра. Власник.
064/174-89-94. (235924)

ПРОДАЈЕМ приземну кућу,
има грејање, одвојене две
стамбене јединице, две гараже. 066/944-55-82, Панчево. (235705)

КУЋА у Синђелићевој са
локалом, чврста градња,
легализована. 064/012-5940, 064/431-07-31.
(235992)

МИСА, 124 м2, 5,5 ари,
30.000; Кудељарац, сређена, 88 м2, 5 ари, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)

ПРОДАЈЕМ у Долову ланац
и по земље. 319-754,
061/153-34-61. (235687)

ПРИЗЕМНА кућа са помоћним стамбеним објектом,
ново и одмах усељиво, насеље Тесла. 065/803-53-29.

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (235843)

КОТЕЖ 1, кућа реновирана, две стамбене јединице,
ЦГ, повољно. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13. (4701)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу, са воћњаком, легализовано.
013/232-21-30, 063/16250-00. (235845)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (235929)

ЦЕНТАР, 50 м2, улични део
куће, хитно, 19.800. „Гоца”, 063/899-77-00. (2351)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан
50 м2 у Панчеву, строги
центар, без посредника.
063/111-12-54 (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан, шири центар 57 м2, стара градња,
комплетно реновиран. Власник. 063/825-59-15. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац 32 ара са
незавршеном легализованом кућом, викенд насеље
Ушће код Долова. 063/19373-87. (235844)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (235527)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули, Ул. Рибарска, укњижен.
069/355-13-33.
(235542)

ПЛАЦ на продају у Старчеву, 9 ари, добра локација.
060/022-60-45.
(235709)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68
м2, на 10 ари, 41.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235872)

ПРОДАЈЕМ приземље у кући, посебан улаз. 063/13727-18. (235349)

СТАРА МИСА, ново насеље, Златиборска улица, 5
ари, власник. 063/449-798.
(235551)

КУЋА, центар, Карађорђева, на већем плацу. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235867)

СТАРА МИСА, Банијска,
11,3 ара плаца, 23.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235872)

МАГАЦИН-ХАЛА са канцеларијама, екстра локација,
хитно, повољно. 062/10520-12. (235584)
СТРЕЛИШТЕ, кућа за рушење, 6 ари, повољна, замена за кућу, село Долово;
Омољица две куће 4,67
ари, 14.500; Војловица, две
јединице, 4.0. 063/744-2866. (4701)

АЛФИН камин, тучани казан за маст, опел астра
бензин-плин. 062/172-3564. (236026)

ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ плац, викенд
насеље пре Долова, 31 ар,
повољно. 060/022-60-45.
(235769)

ТЕСЛА, старија кућа, прелепа салонска, 178 м2, 5,5
ара, 95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (235904)

МИСА, стара Козарачка,
80 м2, плац 6.5 ари, 27.000,
намештено. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(235712)

МИСА, новија, 290 м2, три
етаже, 5.8 ари, сређено,
хитно, 66.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.

КУДЕЉАРАЦ, 88 м2, плац
4.8 ари, 38.000, легализовано. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(235712)
ЈАБУЧКИ пут, зидана хала
90 м2 на 5 ари, фронт 16
м, 26.000. 069/213-97-37.
(235792)

КУЋА, 288 м2, нова Миса,
може етажно, власник,
62.000 евра. 065/554-69-23.
ПРОДАЈЕМ кућу до пута,
Баваништански пут, или замена. Тел. 064/980-98-05.
(235901)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, двособна, новија, приземна,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235882)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца”, 063/89977-00. (235801)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4 ара,
сређена, усељива, 37.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
ЊИВА, 33 ара, Скробара,
сам пут, код Циглане,
2.850 евра. 065/852-71-99.
КУЋА, Георги Димитрова
17-б, 120 м2, дворишни
стан 40 м2, 2 ара, 51.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235807)
СТАРА МИСА, кућа 300
м2, 6 ари, може замена,
66.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
15 ари, повољно, 18.000
евра. 062/415-377.
(235920)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 1,
ЦГ, 35.000; Маргита, нов,
укњижен, 39.500. 063/74428-66. (4701)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36.
(236028)

МАРГИТА, нов, фул, 53,
32.000; центар, I, тераса,
31.000. 063/744-28-66. (4)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Трг мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(236034)
КУЋА, 120 м2, легализована, гаража 50,11 ари плаца, Тамишка 43, Јабука.
063/890-70-01.

САМАЧКИ, I, само 11.500;
С. Милетића, II, 22, тераса,
намештена. 063/744-28-66.
ТРОСОБАН, Тесла, ЦГ, 61,
само 31.000; центар, II,
ТА, 78 м2, 40.000; центар,
једнособан, I, лукс,
34 м2, 28.000, одмах
усељив. 063/744-28-66.
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СОДАРА, 83 м2, ЦГ, I, две
терасе, 38.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(235766)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, ПР +
I, 42.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (235712)

КОТЕЖ 1, 61 м2, двособан,
32.000; 71 м2, трособан,
39.000. „Гоца”, 063/89977-00. (235431)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ВП,
реновиран, 43, 28.000,
фул; Маргита, ВП, нов прелеп, 18.500. 063/744-2866. (4701)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VI,
сређен, добра зграда,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(235766)

ХИТНО, центар Стрелишта,
58 м2, V, ЦГ, 33.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(235712)

КОТЕЖ 2, 68 м2, двоипособан, 34.000; 85 м2, троипособан, 52.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235431)

ТЕСЛА, двособан, II, празан, 27.000; Тип Станко,
46, сређен, 26.000.
063/744-28-66, „Милка М”.
(4701)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, I, за
сређивање, 28.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(235766)

СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,
интернет. Тел. 344-254.

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.500; 53 м2, двособан, I,
31.000. „Гоца”, 063/89977-00. (235431)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235788)

СОДАРА, 68 м2, трособан,
ТА, 36.000; 85 м2, трособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235431)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, III, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235788)

СТАН нова Миса, 68 м2.
063/886-85-21. (235805)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПОВОЉНО, стан у Ражани, може замена, свака опција, цена 6.500 евра. Тел.
063/818-75-44. (235764)

ТЕСЛА, 60 м2, ЦГ, II, сређен, усељив. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235766)

ПРОДАЈЕМ фул сређен
стан на Тесли, 52 м2,
27.000 евра. 064/444-4290. (234445)

СТРЕЛИШТЕ, центар; трособан, 69 м2, ВП, новија
градња, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235788)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе, IV, 80 м2. Власник.
013/331-079. (235055)
СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2,
цена 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(234515)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 84 м2,
тераса, укњижен, усељив,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235788)
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СТРЕЛИШТЕ, трособан, 90
м2, 480 евра/м2, ново, паркети, I спрат. 064/052-4157. (235816)
ТЕСЛА, двособан, 61 м2, II,
ЦГ, комплетно сређен,
35.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72
м2, II, ЦГ, 39.000; договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(235809)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2, III, ЦГ, тераса,
20.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(235809)
КОТЕЖ 2, трособан, сређен, 83 м2, хитно, 45.000.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(4701)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(235807)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 32 м2, ЦГ, Котеж 1.
Власник. 063/822-87-67.
(235)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
комфоран, 61 м2, 28.500.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235807)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у Зеленгори, звати од 16 до
18. Тел. 061/801-41-17.
(235879)
ТЕСЛА, 51 м2, нов двособан, 15.000, замена, власник. 061/168-10-51.
(235890)

ЦЕНТАР, нови станови, 56
и 66 м2, ексклузивни. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(4701)

НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара,
58 м2, трособан, ВП, усељив, 42.000; 65 м2, трособан, III, усељив, 46.000; 49
м2, једноипособан, III, усељив, 35.000.
063/274-951.
(235886)

ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235807)
ТЕСЛА, 79 м2, ТА, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235807)
ТЕСЛА, 61 м2, ЦГ, IV,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(235807)
ТЕСЛА, 69 м2, ЦГ, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235807)
ТЕСЛА, нов стан са стварима, 45 м2, 41.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (235807)
ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, на
Котежу 2, спрат VI.
065/398-98-99.
(234759)
МИСА, 56 м2, 19.500; 70
м2, 24.000, ПР. 063/377835. (235624)
ОДМАХ усељив стан, 78
м2, два мокра чвора, Стрелиште, вреди погледати.
064/340-26-43.
(235388)
СТРЕЛИШТЕ, 72 м2, два
стана дворишна, засебна
зграда, 23.000 евра.
066/281-789. (235661)
ГАРСОЊЕРА, 26 м2, централно грејање, сређена,
са стварима, хитно, 10.000
евра, усељив одмах.
064/917-72-02. (235659)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
54 м2, ЦГ, V спрат, усељив.
Тел. 064/824-17-13.
(236563)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
54 м2, на Стрелишту, II
спрат, без грејања. Тел.
370-740. (235716)
2

ЦЕНТАР, једноипособан 37
м2, IV, ЕГ, новији, 26.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235788)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м , двособан, 22.000; једнособан,
21.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(235886)

ЦЕНТАР, једнособан, 37
м2, I, TA, тераса, 24.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235788)

КОТЕЖ, 49 м2, једноипособан, 28.000; двоипособан,
43.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(235886)

КОТЕЖ 2, почетак, двоипособан, V, лифт, 40.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235788)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на Стрелишту.
Тел. 061/626-26-12,
068/524-52-99. (235684)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 58 м2, V, 26.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235788)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
70 м2, Тесла. 064/867-4848. (235692)
ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
Стрелиште, II спрат, ЦГ.
Тел. 063/890-97-53.
(235698)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58 м2, V
спрат, цена 36.500 евра.
063/329-340. (235802)
ТАМИШ капија, 63 м2, III
спрат, нов, 52.000 евра.
063/329-340. (235802)

НОВ стан, хитно, у Таковској улици, 65 м2, и гаражу. 063/701-19-77,
063/342-220. (235647)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1. 064/235-69-32.
(235701)

ЦЕНТАР, 60 м2, I, двособан, 39.000; 73 м2, трособан, 48.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (235431)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан са лођом у центру
Стрелишта. Тел. 060/03218-96. (235644)

СОДАРА, 61 м2, ПР,
36.000, договор, комплетно реновиран. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (235712)

ЦЕНТАР, 74 м2, трособан,
хитно, 39.000; 85 м2, трособан, нов, 55.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(235431)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, II, ЦГ,
23.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (235712)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, двособан, 22.000, 61 м2, двособан, 27.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (235431)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
I, 72 м2, хитно. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(235766)

КОТЕЖ 1, двособан, Војвођански булевар 58 м2, III,
ЦГ, 31.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (235809)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп распоред, 27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235807)

СОДАРА, двоипособан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 19.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (235807)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, 064/668-89-15, Ул.
Кнеза Михаила Обреновића 39, Тесла. (235807)
ПОЧЕТАК Војвођанског
булевара, прелеп двособан, 53 м2, III,
35.500.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (235904)
РОБНА кућа, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
ХИТНО продајем стан, може замена, куће Војловица,
Кудељарац, договор.
064/130-27-34. (235902)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, сређен, двособан, ПВЦ, две
терасе, IV, лифт, 31.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(235886)
КОТЕЖ 1, 48 м2, двособан,
усељив, ЦГ, високо приземље, 27.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (235886)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, III, ЦГ, усељив,
40.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(235886)
ТАМИШ КАПИЈА, 68 м2,
двособан, IV, ЦГ, усељив,
поглед на реку, 58.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(235886)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, одмах
усељив, ВП, ЦГ, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (235886)
ТИП Станко, 48 м2, II, сређен, усељив, 27.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (235886)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
завршна фаза, тераса и
део плаца. 341-789,
064/126-19-57.
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 56
м2 + тераса + остава, подрум, VI спрат, ЦГ, ал. Столарија, комплетно, сређен,
укњижен, 33.500 евра.
064/613-24-28.
(235914)
ТЕСЛА, новији, ВП, ЦГ,
двоипособан, 50 м2, гаража, 31.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(235882)
ТЕСЛА, двособан, реновиран, I, TA, 32.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(235882)
МИСА, леп једнособан, 37
м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(235882)
ХИТНО, строги центар,
двоипособан, 50 м2, I,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (235882)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
ЦГ, IV, сређен, 38.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (235883)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
двособан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235867)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА, III, 20.700.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (235872)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп, 13.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(235883)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2 + тераса, ВП, реновиран, 30.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(235883)

СОДАРА, двособан, 58 м2,
ТА, једноипособан, 45 м2,
ЦГ, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(235867)

ЦЕНТАР, трособан, 90 м2,
тераса, два мокра чвора,
ЦГ, 60.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
74 м2 + Т, ЦГ, II, квалитетан, 39.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(235883)

НОВА МИСА, 12.000; једноипособан, 24.000, у згради, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235867)

МАРКА КРАЉЕВИЋА, двособан, комплет реновиран,
48 м2, 27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

ГАРСОЊЕРА, шири центар, 25 м2, I, TA, тераса,
17.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235872)

КОТЕЖ, једноипособан, 45
+ 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

МАРГИТА, једнособан, 35
м2, III, гас, 20.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

КОТЕЖ, трособан, 71 м ,
39.500; двособан, 61 м2 ,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (235872)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двоипособан, 70
м2, 36.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

НОВОСАДСКА, 50 м2, високо приземље, реновиран,
30.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први спрат,
24.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(235872)

2

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, 27.000; једнособан, 37
м2, 21.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(235872)
ГАРСОЊЕРА, 1/1, приземље, нова Миса, близина
Спортског, школе, амбуланте. Власник. 060/55234-32. (235826)
ПРОДАЈЕ се стан на Тесли,
празан, I спрат, ТА, реновиран. 062/424-128.
(235833)
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СТРОГИ центар, двособан,
две терасе, идеалан за канцеларију, ординацију.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (235846)
СОДАРА, двособан, 47 м2,
ЦГ, V, 23.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (235951)
ЦЕНТАР, Петра Драпшина,
двособан, IV, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (235951)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 26.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (235951)
ПЕНЗИОНЕРИ! Купопродаја стана са вашим плодоужитком, доживотно издржавање. Пуна правна сигурност. „Елпис” асоцијација за помоћ старијим лицима. 061/324-40-85.
(235493)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан-гаражу 40
м2, недовршен, новоградња, Сибница после „Малог
раја”, струја, вода и телефон уведени. Хитно замена
9.500 евра, није фиксно.
063/249-605,
013/400-760.
(235843)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, I
спрат, 34.000 евра, усељив
одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(235846)
ДВОИПОСОБАН, Котеж ,
61 м2, двострано оријентисан, 34.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (235846)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
две терасе, алу столарија,
ново купатило, 68 м2, ЕГ,
одмах усељив. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (235846)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
одличан распоред, 26.500,
замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(235846)

ПРИЛИКА! Двособан стан
са плодоужитком старијег
лица само 13.500 евра.
„Елпис”, 061/324-40-85.
(235943)
ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
I, 35.000, улично, 37 м2,
реновиран, 22.000; Содара, 37, ТА, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (230)
КОТЕЖ 2, двособан, 56,
25.000; Котеж 1, двособан,
59, 31.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (235950)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
IV/VIII, 35.000, комплетно
реновиран двоипособан, I,
37.500. „Лајф”, 061/66291-48. (235947)
СТРЕЛИШТЕ, нов лукс двособан, I, договор; Тесла мањи
двоипособан, ВП, ЦГ, 27.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)

СОДАРА, 83 м2, I, ЦГ,
38.00, војне, двоипособан,
ЦГ, гледа на реку, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)
САЛОНСКИ тип стана, 84
м2, 37.000; 104 м2, 50.000;
114 м2, 60.000.„Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)
САМАЧКИ, гарсоњера,
11.500; Тесла 35 м2, II, TA,
23.000. „Лајф”, 061/66291-48. (235947)

КОТЕЖ 2, једнособан, IV,
37 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (235951)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КОТЕЖ 1, 25.000; 45 м2, V,
ЦГ, подрум, лифт, власник.
064/227-33-19. (236012)

КУПУЈЕМ стан без посредника, Котеж 2 или центар.
064/208-48-61. (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан 66 м2 у
центру, зграда, хитно,
23.000 евра. 061/670-9796. (235972)

КУПУЈЕМ стан директно од
власника. 063/846-76-82.
(236022)

ХИТНО, Котеж 2, 63 м2,
ЦГ, III, први део, 33.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (235766)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(235951)

ПРОДАЈЕМ стан 110 м2,
Котеж 2, укњижен, власник. 060/517-83-00. (235)

КУПУЈЕМО двособан стан.
063/449-090.
(235801)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан
двособан, Тесла, I спрат.
064/354-69-76.
(235996)

СОДАРА, двособан, ЦГ, за
сређивање, 27.000, центар
дворишни, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4701)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина бр. 14, купује
више станова за познате
купце. 345-534, 064/24605-71. (235846)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
54 м2, ЕГ, одличан, 27.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(235951)

ПРОДАЈЕМ потпуно реновиран стан, близу центра,
37 м2, приземље, ТА.
064/829-29-02. (236043)

КУПУЈЕМ стан у згради за
реновирање. Исплата одмах. 061/172-31-93.
(235788)

НОВА МИСА, једнособан,
39 м2, реновиран, укњижен, приземље, грејање,
21.000. 063/727-76-29.
(235987)
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ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал од 40 м2 у
центру, повољно. 064/85070-69. (235492)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН једнособан
стан за реновирање, брза
исплата. 064/206-55-74,
362-027. (235788)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у Браће Јовановић 106, ВП.
063/824-06-63, 063/248683. (235689)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, I спрат,
Содара. 060/051-02-44.
(235752)

ИЗДАВАЊЕ

ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ, З. Јовина 2.
Тел. 060/562-62-96.
(235784)

ИЗДАЈЕ се стан на Котежу
1, повољно. 069/674-089,
062/807-79-27. (СМС)

ОД 1. МАРТА издаваће се
стан у строгом центру Панчева, Карађорђева 13, на
четвртом спрату, комплетно намештен, дневна соба,
кухиња, спаваћа, купатило,
ходник, око 50 м2.
064/370-79-47. (235628)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
за једну особу код Стоматолошког, 50 + депозит.
064/577-34-90. (235654)
ИЗДАЈЕМ собу у центру
града, могуће кување.
062/377-345, 065/416-4978. (235656)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
ЦГ, паркет, екстра сређен,
намештен. Тел. 063/516518. 326551)

ПРОДАЈЕМ два локала са
станом у поткровљу, центар, Ц. Лазара 3. 063/80279-07. (235888)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
одличан за канцеларије,
ординацију и сл., клима.
063/151-81-77. (235839)

ИЗДАЈЕМ стан 46 м2 на
Котежу 2, намештен, договор. 062/271-124. Саша
(СМС)

ИЗДАЈЕМ већи стан у приватној кући на Новосељанском путу. Тел. 064/39034-91. (235097)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
опремљен за бутик, канцеларију, центар града, Николе Тесле 15, 50 евра.
063/839-30-05. (325916)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал у центру, Браће Јовановић 45. 015/355-351,
063/560-380. (235874)

ИЗДАЈЕМ део куће (стан),
33 м2 или 45 м2, Јабучки
пут, може башта, ТА, делимично намештен, депозит,
од 1. марта. Тел. 063/606270. (СМС)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена једноипособна
стана, грејање, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(235414)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,у
центру, телефон, роло решетке, 100 евра. 063/622209. (235785)

НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (235928)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
50 м2, Тесла, ТА, клима.
063/370-670. (235933)
ИЗДАЈЕМ стан, 44 м2, на
Котежу 1, ЦГ, намештен.
064/014-81-24. (235913)
НАМЕШТЕНА гарсоњера у
сутерену, нова Миса. Тел.
062/693-348, после 17 сати. (235875)
СТАН за издавање на Тесли у кући. Тел. 063/84994-07. Л(235795)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
34 м2, празан, новоградња.
063/744-28-66. (236042)
ИЗДАЈЕМ намештен стан и
гарсоњеру, нова Миса, Тимочка 32. Тел. 371-635,
064/297-81-68, 064/99371-74. (236029)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, ЦГ, близу
Авив парка. 060/053-9486. (235984)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање, Маргита. Тел.
062/801-55-43. (235982)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самцу, Маргита, продајем бе-

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 36 м2, Тесла,
приземље, цена по договору. 063/217-560. (235804

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан. 013/355-537,
065/335-55-37. (235853)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са парним грејањем, употреба купатила и кухиње.
065/803-53-29. (235745)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, на новој Миси.
Тел. 061/132-54-21.
(235820)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ТА, Тесла,
самцима, 90 евра + депозит. 069/339-04-67.
(235722)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, етажно грејање, клима, телефон, ненамештен. 064/280-60-53.
(235825)

ТЕСЛА, локали за издавање, 15 м2, 33 м2 + 50 м2.
Тел. 061/153-34-32.
(235737)
ПРОДАЈЕМ локал 96 м2,
стан изнад (вертикала) 115
м2, центар, повољно.
064/329-48-40. (235971)

ко веш-машину, кавез за
чинчилу. 062/153-68-16.
(236013)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издајем станарки у Иванову. 064/372-9471. (236024)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
клима, чист, III спрат, шири центар, 48 м2. 063/256000. (235999)

ИЗДАЈЕ се локал 110 м2,
магацински простор 100
м2, и канцеларијски простор. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (235986)
ИЗДАЈЕМ локал 15 кв (у
пролазу) и канцеларију 25
м2. Војводе Путника 29.
063/278-250. (235986)
ИЗДАЈЕ се локал. 064/28348-35. (236021)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ локал 16 м2, Р.
Путника 17, телефон, клима, паркинг, мокри чвор.
064/448-68-15.
(235650)

ФИРМИ „DARMIL” потребан радник са искуством
за рад на индустријским
машинама. Дарко.
063/218-795. (235963)

ИЗДАЈЕМ локал у Банатском Новом Селу, погодан
за ординације, апотеке, салоне. Контакт, 063/340073, 062/616-869.
(235648)

„ХАЛО ЛЕСКОВАЦ”, потребне раднице за рад на
роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10. (234741)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал са кућом, Новосељански пут бр. 113, Панчево.
063/838-33-97. (235655)
ПРОДАЈЕМ пословни или
магацински простор 450
м2. 060/312-90-00.
(235938)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. 063/83956-81. (235676)

КУЋА 30 м2, мало двориште, сређено, интернет, кабловска, 80. 060/086-4241. (235772)

ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
29 м2. 060/312-90-00.
(235938)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице, 23 м2, погодно за агенцију,
адвоката. 352-105.
(235939)

ПИЦЕРИЈИ потребни пицамајстори, продавци и достављачи до 35 година.
063/868-54-44. (235642)
ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу.
Тел. 060/661-11-07.
(235959)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (234366)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте
завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (234570)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у
стамбеним и пословним
објектима. 064/134-30-18.
(234802)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(234747)

ИЗДАЈЕМ локал у Стевана
Шупљикца, комплетно реновиран. 064/370-79-47.
(236023)

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивару. 065/235-7637. (СМС)

СТАН за издавање, полунамештен, већи. Тел.
064/220-17-25. (235832)

КРОЈАЧКОМ салону потребна радница. 064/38054-50. (235907)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
пијаце, близина три школе,
прометно. 060/351-03-56.
(236010)

ЛОКАЛИ

ГАРСОЊЕРА за издавање,
празна, Цара Лазара.
064/290-45-09, 061/34820-00. (235689)

ПОТРЕБНА млађа радница
ветеринарске струке за рад
у petshopu – ветеринарској
апотеци. CV и пријаве
слати на
dinapetoffice@gmail.com.

ПРЕВОЗ кипером, огревни,
грађевински материјал,
шљунак, песак, одвоз шута.
063/822-97-26. (235402)

ИЗДАЈЕМ локал 72 м2 (из
два нивоа), Војводе Путника 29. 063/278-250.
(235986)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 2. Тел.
063/189-75-62. (235842)

ИЗДАЈЕМ кућу, Војвођанска 97. 061/321-70-83,
064/359-54-42. (235963)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту. 064/959-98-83.
(235708)

ПОТРЕБНА конобарица
кафеу „Picasso” Панчево.
065/504-91-07, 065/50491-09. (235894)

ЧАСОВИ из рачуноводства,
статистике и основа економије за средњошколце.
064/968-86-64. (СМС)

ПОТРЕБНА особа за помоћ
и бригу о лежећем болеснику у Омољици. Предност медициснком особљу.
Тел. 063/167-64-03.
(235892)

КОМБИ превоз робе и
ствари. Тура у Панчеву
1.000 динара. 063/315 381.
(СМС)

ПОТРЕБНЕ млађе раднице
за рад на салатари у роштиљџиници код „Тому Лесковчана”. Услови одлични.
Доћи лично, пешачка зона
код Социјалног или звати
на тел. 065/900-50-08.
(235812)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (234610)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/691-01-13.
(229077)
ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛ столарију, комарници, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке
услуге. 060/545-34-04.
(234935)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад на роштиљу. 063/897-55-04.
(235704)
ПОТРЕБАН продавац папирне конфекције и кућне
хемије у радњи на бувљаку, тезги. 064/386-47-55.
(235978)

ИСКУСНИ пекар за пециво,
бурек и сомуне. 064/12009-42. (235952)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у објекту брзе хране.
064/323-92-77.
(2135944)

РЕСОТРАНУ „Family garden” потребан конобар са
искуством. Контакт,
064/641-91-83. (235918)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у објекту за смештај. Обавезно познавање енглеског.
060/043-52-98. (235938)

ПОТРЕБНЕ девојке са искуством за рад у кладионици. 062/881-85-01. (35919)

ПОТРЕБНА касирка у месари. 063/362-427.
(236041)

ПОПРАВКА беле технике,
веш-машине, замрзивачи,
судо-машине... Овлашћени
сервис „Фриго-Пеђа”.
063/771-24-16, 013/301300. (234880)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (235033)

МОЛЕРАЈ, глетовање, фарбање, кречење, брзо, чисто, педантно. Мајстор Јан.
061/313-34-13. (235336)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(235652)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (235553)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, кречење, зидање, фасаде, повољно.
063/865-80-49. (235667)
РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инж. воћарства и виноградарства.
065/337-04-09. (235797)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
оправке, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(235800)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера,шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74. (235814)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394. (235816)
ПЕДИКИР, курје очи, урасли нокти, масажа, терапеутска, релакс, парцијална.
061/308-95-86. (235867)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(234603)

КРЧЕЊЕ и кошење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (235810)

ИЗРАДА, одржавање сајтова, повољно. Јован. Тел.
060/581-75-46. (235658)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израда инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. Тел. 062/271-661,
061/132-85-43. (235820)
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КЕРАМИЧАР, квалитетно,
повољно. 063/318-780.
(235821)
СРПСКИ, часови, припреме за пријемни. Сваки пети
час је бесплатан. 063/17545-08. (235823)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (235860)
СРПСКИ, часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних,
контролних. 064/462-3764. 235782)
СТРУЧНО орезивање воћака. 064/431-52-70.
(235773)
МЛАДА и одговорна жена
врши услуге сређивања
станова, кућа и још много
тога. Педантно. 064/92919-46. (235760)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професорка. Центар.
013/353-569, 061/603-9494, 066/405-336. (235762)
РЕЖЕМО воће. 064/33089-91, 064/380-58-59.
(235740)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (235741)
РАДИМО све физичке послове, имамо више камиона, долазимо на договор.
066/232-316. (235746)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (235680)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(235694)
НЕГА старих 24 сата, чување деце, спремање.
064/211-88-88. (235699)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 013/361-601,
064/866-25-76, 060/02765-31. (235899)
ИЗДАЈЕМ ауто-приколицу
носивости до 2 тоне.
064/341-79-73. (235977)
ВРШИМ превоз робе, селидбе, ствари и све остало.
064/341-79-73. (235977)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(236020)
СВЕ врсте физикалија, селидбе, утовар/истовар, сечење, цепање дрва, копање, чишћење и сл. Дејан,
061/626-14-50. (236016)
КУЋНЕ посете, прегледи,
терапија, консулатације.
Тел. 063/382-224. (236011)
АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите, 064/235-08-15.
(235997)
ГИПС, кануф, ригипс, ласерско нивелисање, облагање плафона, поткровља,
зидова, кнуфов сертификат, брзо и квалитетно.
069/222-26-03. (236039)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/ 342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници.
064/482-65-53.
(233272)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117.
(234819)

ПРЕВОЗ робе теретним
комбијем. 063/830-54-17.
(235960)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах. 377-930, 064/58685-39. (235965)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме. 061/321-77-93. (23)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, чисто, педантно
и повољно. 061/288-20-19.
(235930)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (235926)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (235910)
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ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, чишћење олука.
065/535-24-56. (235900)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправка: веш-машина, фрижидера, шпорета,
бојлера, пећи, електроинстлаације, одмах. 060/18002-83, 062/186-48-22.
(235739)

РАДИМО све физчке послове: рушења, утовари,
обарање стабала, одношење ствари, итд. 064/12269-78. (235958)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
могућност хладњаче. Џаја.
065/403-58-43. (234576)
ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368.
(235672)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(235940)

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.selidbepancevo-boris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.

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, 061/63151-41. (235865)
СКЛАПАЊЕ и израда намештаја по мери, медијапан, универ, дрво.
060/347-84-00, 069/36263-56. (235793)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (235847)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић. (235858)
ЛИМАРСКИ радови, израда и монтажа, кровопокривачки радови, санације цурења. Најјефтиније.
064/466-42-14. (235760)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.

ШЉУНАК, песак, сејанац,
разбијање бетона, рушење
објеката, одвоз шута.
063/246-368. (235672)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван.
063/107-78-66.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (235753)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(235917)
РАДИМО фасаде, кровове,
адаптације станова, зидамо куће од темеља до крова. www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(235932)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, повољно.
Проверите.
061/141-38-02.
(235864)

ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, одвоз-довоз.
066/001-050, 063/329-464.
СЕРВИС телевизора, ЦО 2
апарата, ауто-кључева, ауто-електричар, електричар,
ТВ антене, ауто-радија.
063/800-01-96. (2357189)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, све
за воду, 00-24 сата, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (235689)

КРОВОВИ, поправке, мењање црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (235689)
СЕЛИДБЕ станова и пословних простора, паковање и заштита ствари, монтажа и демонтажа, одношење непотребних ствари.
061/288-28-38, 065/56085-85. (235909)

РАЗНО

ПОТРЕБНА млађа жена
или породица која би у
свом стану доживотно чувала и издржавала две баке полупокретне, за власништво двособног дворишног стана на Котежу 1.
Пожељан превоз по граду .
Тел. 064/438-43-47.
(СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену дозволу пловећег постројења ПА-2901
Какаду, на име Иван Милановић, Панчево.
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР 1968,
тражи слободну жену ради
брака, ситуиран. 065/67287-01. (235740)

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

za prijem radnika u proizvodnji,
mašinske struke
Uslovi : Srednja stručna sprema – mašinska
Neosuđivan
Radna, zdravstvena sposobnost
Bigrafije slati isključivo na e-meil: info@brako.rs
Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Neće biti prihvaćena raspitivanja telefonom ili
lično.

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ, Копаоник, 7 дана за четири особе, 120
евра, интернет, IPTV, 20 м
од жичаре, Бела река.
065/377-86-58. (235265)

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

ИЗЈАВА О ИЗВИЊЕЊУ
ЗА НАНЕТУ УВРЕДУ
Ја, Радовановић Милан, из Панчева, Ул. Светозара
Марковића бр.176, искрено и јавно се извињавам учитељици Недељковић Драгани, из Панчева за увреде
које сам јој писаним путем наносио у својим обраћањима Основној школи „Братство јединство” у Панчеву, органима града Панчева, јужнобанатског округа,
Министарству просвете и усмено грађанима Војловице, износећи и проносећи о њој нетачне информације
које се тичу њеног приватног и професионалног живота, а нарочито због увреде коју сам јој нанео усмено
пред родитељима, који су 23. 09. 2016. године, у дворишту Основне школе „Братство јединство” у Панчеву, чекали своју децу/унуке да их отпрате кућама.
Обећам да то убудуће нећу чинити.
Поводом претњи физичким насиљем које сам раније
упућивао учитељици Драгани Недељковић, изјављујем да ћу се убудуће уздржавати да јој упућујем било
какве претње, те да јој нећу прилазити.
Радовановић Милан
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На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града
Панчева за 2017. годину („Службени лист града Панчева” број 37/16) члана 2. Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, Аутономне Покрајине односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије” 105/16) члана 2. Паравилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма
у култури који се суфинансирају и финансирају из буџета Града Панчева („Службени лист Града Панчева”
број 3/11 и 1/16), градоначелник Града Панчева
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ
СТВАРАЛАШТВА У КУЛТУРИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних програма и културних садржаја.
Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за
2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република
Србија, Аутономна Покрајина или Град Панчево, с тим
да се пројекат реализује на територији града Панчева.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

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

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта
Су+ВП+3 са помоћним објектом-гаражом П+0, на
локацији Карађорђева бр. 48-а, израђеног од стране
„Art Royal inženjering”, Ул. Николе Пашића 48/44,
Ужице, за инвеститора Лазар Бека Виора ул. Бориса
Кидрича број 26, Банатско Ново Село.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о
јавној презентацији можете добити на телефон
013/308-905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13
сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 24. 02. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

Последњи поздрав

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на
основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца
пројекта „VIP MOBILE” Омладинских бригада 21, Нови Београд, донео је Решење број XV-07-501-12/2017
којим је утврђено да за Појекaт радио-базна станица
за мобилну телефонију „BA 1348-01 PA-Glogonj-Vatrogasni dom”, на катастарској парцели бр. 599/2 К.О.
Глогоњ, улица Трг Маршала Тита, Глогоњ, на територији града Панчева није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину. Увид у донето
решење може се извршити у просторијама Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

БУДИМИРУ
ВЕЛИЧКОВИЋУ
од породица ДЕНИЋ
и СЛАВКОВИЋ
(149/4701)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

21. фебруара 2017. преминуо је наш драги отац, свекар и деда

ПАНЧЕВАЦ
Последњи поздрав мајци

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

Последњи поздрав

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију,
подноси се на посебном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе Града
Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs
Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.
Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се
у 2 штампана примерка у Услужном центру Градске
управе Града Панчева и електронском поштом на
email: nevenka.kljajic@pancevo.rs. Рок за подношење
пријава је 27. 03. 2017. године.
Додатне информације се могу добити на телефон
308-906.

из Омољице
29. III 1951 – 15. II 2017.

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће
организована 07. 03. 2017. године, у Малој сали
зградe Градске управе Града Панчева са почетком у 12
сати.

Последњи поздрав

ДУШКИ
СТЕВАНОВИЋ

ДУШКИ
СТЕВАНОВИЋ

од сина ДЕЈАНА

из Омољице
29. III 1951 – 15. II 2017.
од најмилијих: супруга
УГЉЕШЕ, ћерке
ДАНИЈЕЛЕ,
сина ДЕЈАНА и остале
родбине и пријатеља

(16/235697)

(15/235695)

ДРАГОЈЛО БРАЈКОВИЋ
1929–2017.

Последњи поздрав од његових најмилијих
(148/4701)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЛАН ДЕКИЋ

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

1949–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ

Ожалошћени: супруга СТАНКА, ћерке ДЕЈАНА
с породицом и СЛАВИЦА
(144/236030)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. фебруара 2017,
у 84. години преминуо наш драги

од Удружења пољопривредних произвођача „Панчевац”
(24/235714)

МИЛАН ДЕКИЋ
Последњи поздрав од кума СЛАВКА с породицом
(145/236030)

БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ
1933–2017.

МИЛАН ЂОРЂЕВ КИЦОШ
1973–2017.

Ожалошћени: супруга МИЛАНКА,
синови ЈОВАН и ГОРАН, снаје БРАНКА
и ВЕСНА, унука ЈОВАНА
и унуци МИЛУН и УРОШ
(150/4701)

Мили сине, радости и туго наша, много ћеш нам недостајати, али
живећеш вечно у срцима нашим.
Тужни и жалосни твоји: отац ЂУРА и мама МИЛКА
(25/235720)

МИЛАН ДЕКИЋ
Последњи поздрав Мићи од породице СПАСОЈЕВИЋ
(146/236030)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. фебруар 2017.

19. фебруара 2017, у 34. години после краће болести преминуло је
наше дете
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Последњи поздрав брату и стрицу

Драгој сестри

ЕФТИМИЈУ
ТРЕНДАФИЛОСКОМ

САЊА МИЛОЈЕВИЋ

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

рођ. Богојевић

рођ. Богојевић

1944–2017.
Брат МИРКО, снаја
МИРА, братанице
ГОРДАНА и ЗВЕЗДАНА
с породицама

24. VII 1982 – 19. II 2017.

(65/235827)

Чедо наше, сувишна је свака реч за наш превелики бол.

Како ћемо даље без тебе.

Почивај у миру анђеле наш.
Ожалошћени родитељи: мајка ЈЕЛА и отац ЈОВО

Сестра МИРЈАНА с породицом

(110/4771)

(115/4771)

Последњи поздрав супругу и оцу

Последњи поздрав драгој мајчици

Последњи поздрав јединој супрузи

ЕФТИМИЈУ
ТРЕНДАФИЛОСКОМ
1944–2017.
Заувек у нашим срцима.
Супруга ДАНИЦА,
ћерка НАДИЦА
и зет ГОРАН
(64/235827)

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

рођ. Богојевић

рођ. Богојевић

Оставила си бол који се не брише, доброту која се не заборавља,
и тугу која не пролази.

Хвала ти мајчице за све што си учинила за мене. Живот си ми посветила и борила се само за мене.

Прерано си нас напустила, тихо и мирно како си и живела, али су
сузе остале у нашим срцима, бол у души која не пролази.

Ја ћу се борити и бити још јачи, као што си ме научила.

Нека те анђели чувају.

Волим те мајчице највише на свету.

Никада те нећу изневерити, иако ти то знаш.

Супруг САША и син ЛАЗАР

Твој син ЛАЗАР

(112/4771)

(111/4771)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој снаји

21. фебруара преминуо је наш драги

ДАНИЦА
МИШИК
Последњи поздрав
нашој драгој ујни од
породица БАЛИНТ,
БАБИЋ
и СТАНИСАВЉЕВИЋ
(102/235942)

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић
од стрица НОВИЦЕ с породицом
(113/4771)

ОКТАВИЈАН ЖУРЖОВАН
ТАВИ

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
Последњи поздрав

рођ. Богојевић

1938–2017.
Сахрана ће се обавити 24. фебруара, у 14
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.

Била си велики борац у животу и такву
ћемо те памтити.
Недостајаћеш нам много, остаћеш заувек
у нашим мислима.
Свекрва ДУШАНКА и заова САНДРА

од тетка МИЛКИЦЕ, тече БРАНКА,
сестре ИВАНКЕ и КАМЕНКЕ

Ожалошћени: супруга КОРНЕЛИЈА,
кћерка ЛИДИЈА и сестра ИЛЕАНА
с породицом

(114/4771)

(27/235725)

(135/2360099)

Последњи поздрав деди

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ

Последњи поздрав оцу
и тасту

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ
ЂОРЂЕВУ

МИЛЕТУ

МИЛАН ЂОРЂЕВ КИЦОШ

СЛАВКУ
ЈАКОВЉЕВУ

СЛАВКУ
ЈАКОВЉЕВУ

Недостајаћеш нам.
Твоји унуци: НАТАША,
ДАРКО, ДАМИР
и СОФИЈА
с породицама

1931–2017.
Почивај у миру.
Ћерке ЈЕЛИЦА, ВЕСНА
и ЉИЉА
и зет СВЕТОЛИК

(99/235936)

(98/235936)

Живећеш вечно у нашем сећању. Нека те анђели чувају.
Твој брат БОБА и снаја ЗОРАНА с децом
(28/235725)

од БАРДИЋЕВИХ
(68/235829)

Остаћеш заувек у лепом
сећању.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

МИЛОШ
ЂУКАНОВИЋ
1933–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ДРАГАН, снаја
СНЕЖАНА и унука
МАРИНА
(77/235862)

Последњи поздрав

РАДИ
ЧИКОШУ

С поштовањем
породице УГЉЕШИН
и БУКУР

Колеге из Фабрике
VCM ХИП
„Петрохемија”

(105/235955)

(38/235751)
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Петак, 24. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ
4. I 1932 – 18. II 2017.

Био си најбољи супруг, отац, деда.
Хвала ти на свему.

Твоји: ЖАНА, ДЕЈАН, НАТАША, МАРКО и МИХАЈЛО
(61/235829)

17. фебруара 2017. преминула је

19. фебруара 2017. напустила нас је наша драга

МИЛИЦА
КЛИПА
1935–2017.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Синови АЛЕКСАНДАР
и СЛОБОДАН, унуке
МИЛИЦА, ИВАНА
и СЛАЂАНА

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ
4. I 1932 – 18. II 2017.

БИСЕРКА ВОЈВОДИЋ
1940–2017.

(76/235856)

Хвала Ти за сву љубав и доброту коју си нам пружала.
Последњи поздрав драгој сестри

Ожалошћени: син МИЛОШ, снаја ВЛАДАНА и унука УНА
(8/235669)

19. фебруара 2017. преминула је наша драга

Вољеном брату последњи поздрав од сестре ВЕРЕ
(67/235824)

Последњи поздрав драгом комшији и Марковом деди

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ВЕРИ
МАРЧЕТИ
рођ. Прокић
1948–2017.
од брата МИЛАНА
с породицом

БИСЕРКА
ВОЈВОДИЋ

БИСЕРКА ВОЈВОДИЋ
Недостајаће нам твоја љубав и пријатељство.
ДРАГАНА ДЕАНОВИЋ с породицом
(86/235887)

(2/235646)

Драга стрина, остаћеш
заувек у нашим срцима.

Овом приликом се

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој стрини
РАДА, БОЈАНА
и БРАНКИЦА
с породицама

захваљујемо др Душану Стојићу за све

БРАНИСЛАВУ
НОЛИЋУ
БРАНИ

(78/235866)

што је урадио за нашу породицу.

ПАНЧЕВАЦ

БРАНИСЛАВУ НОЛИЋУ

од ЖИВЕ, НАДЕ и САРЕ

Породица НОЛИЋ

(124/235991)

(66/235829)

ВУЛЕ, ЈЕДРЕНКА, МАРИЈА и МИЛИЦА с породицама
(87235889)

телефон:
013/301-150

БИСЕРКИ ВОЈВОДИЋ БИСИ
од ДРАГАНА ВОЈВОДИЋА и МИЛАНА и ДРАГИЊЕ
КИЛИБАРДА с породицама
(55/235796)

Петак, 24. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Након тешке болести, на велики државни и верски празник, 15.
фебруара 2017, у 4.05 престало је да куца велико срце нашег увек
насмејаног дечака
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Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 20. фебруара 2017, у 84. години преминула наша
драга

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРА АЦЕ СТАНКОВИЋА
1993–2017.
Заувек неутешни његови најмилији: отац ПРЕДРАГ,
мајка СЛАЂАНА и брат ФИЛИП
(22/235714)

КРСТИНА ЂОРЂЕВИЋ
Сахрана је обављена 22. фебруара 2017, у 13
сати, на Православном гробљу у Старчеву.
Ожалошћени: ћерка РУЖИЦА,
зет ЖИВАН, унука СВЕТЛАНА,
зет БРАТИСЛАВ, праунучићи МИНА,
ПЕТРА, ФИЛИП и РЕЉА
и остала родбина

ИВАНУ ЈОТИЋУ
од свастике СЛАВИЦЕ, ЗОРАНА, МИЛАНА и СТАНКА
(133/236007)

(120/235980)

18. фебруара 2017. напустио нас је наш драги син, супруг и отац

Последњи поздрав

ИВАН ЈОТИЋ
Заувек ћеш нам остати у
срцу и сећању.

ИВАН ЈОТИЋ

АЛЕКСАНДРУ СТАНКОВИЋУ АЦИ

Сестра МИРА и зет
ЈОЖИ с породицом

1993–2017.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од заборава.

од деде СТОЈАНЧЕТА и стрица НЕНАДА

Твоји најмилији

(23/235714)

(128/236007)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(129/236002)

Последњи поздрав

ИВАН ЈОТИЋ
Почивај у миру.

АЛЕКСАНДРУ СТАНКОВИЋУ
1993–2017.
Његов ведар лик, младалачки дух и племенитост недостајаће нам вечно.
С љубављу породица ВИЦКОВ
(17/235695)

ИВАНУ

АЛЕКСАНДРУ
СТАНКОВИЋУ

од паше СИМИЋА с породицом

ИВАН ЈОТИЋ

(125/235995)

Брат БОШКО, снајка
МИЛАДИНКА
и братаница ОЛИВЕРА
с породицом
(130/236002)

Нека те анђели чувају.
17. фебруара преминуо
је вољени супруг, отац и
деда

од ВЕСНЕ ДРАГОЈЕРАЦ

Вољеном оцу

Нека те анђели чувају.

Преминуо је мој вољени супруг

Драгом брату

Последњи поздрав
Сестра ВЕРА и зет
ДУЦА с породицом

(75/235855)

ВАНЂЕЛ
ЏАМТОСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЗАХАРИЈА,
синови ЗОРАН
и НИКОЛА, снаја
МАРИЈА, унуци
МИЛОШ и СТЕФАН

ВАНЂЕЛУ
ЏАМТОСКОМ

Последњи поздрав драгом комшији

(141/236015)

Драгом тати

ВАНЂЕЛ
ЏАМТОСКИ

1938–2017.
С љубављу и поштовањем. Остајеш у мом срцу, мислима, причи...
Син ЗОРАН
с породицом

(137/236015)

(131/236002)

ВАНЂЕЛУ

ВАНЂЕЛУ
ЏАМТОСКОМ

1938–2017.
Леп сам живот са тобом
проживела.
Твоја супруга
ЗАХАРИЈА

Увек ћеш бити у срцима
твојих најмилијих.
Браћа ВИКТОР и ГИГА,
сестре ВАСИЛКА,
ФИЛА и ВАЛЕНТИНА
са својим породицама

(138/236015)

(139/236015)

ИВАНУ
ЈОТИЋУ
Чуваћемо те од заборава.
Паша ГОРАН
с породицом

ВАНЂЕЛУ

Недостајаћеш нам.
Последњи поздрав од
сина НИКОЛЕ

(140/236015)

(142/236015)

ПАНЧЕВАЦ

Тешко је живети без тебе. Вечно ћеш нам недостајати.
Неутешни: син ЂУРА, ћерка МИРА и супруга ЛИДИЈА

телефон:

(29/235725)

Моја вољена бака

Станари
у Гундулићевој

МИЛАН ЂОРЂЕВ КИЦОШ

013/301-150

(132/236006)

МИЛАН ЂОРЂЕВ КИЦОШ
Мили мој брате, вечно ћу те памтити и живећеш у мојим мислима.
Твоја сестра БИЉАНА с децом
(31/235728)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ВИШЊА
ШКАЉАК
преминула је 20. фебруара.
Твоја БОРКА
(117/235970)
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Петак, 24. фебруар 2017.

Последњи поздрав драгој сестри Феми

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. фебруара 2017. заувек нас је напустио наш
вољени супруг, отац, деда и брат

ЕУФЕМИЈА МАРКИЋЕВИЋ
рођ. Јанковић – Макина

ЖИВОМИР СИМИЋ МИРКО

ПАУЛИНА СТОЈКОВИЋ

сахрањена у Земуну.
Нека те у тишини вечног мира прати братска љубав јача од времена и заборава.
Брат БРАНКО с породицом

1946–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, ћерка
ЈАДРАНКА, зет НЕНАД, унуци СТЕФАН и ЛУКА,
брат ВИТОМИР и снаја СЛОБОДАНКА

Још једна добра особа се уздигла међ звезде. Вечно ћемо пратити
њен сјај.

(59/235857)

(44/235767)

Последњи поздрав

Породице СПАСИЋ и ЖДРЊА
(100/235937)

Од заборава ћемо вас чувати и заувек волети

СТОЈКОВИЋ

ПАУЛИНИ СТОЈКОВИЋ

ЕУФЕМИЈА МАРКИЋЕВИЋ
С љубављу и вечним сећањем чуваћемо Те од заборава.
Твоји СРЂАН и МАРИНКА

СРБА, МАРИНА и ЛОЛА

(60/235818)

(80/235870)

ПАУЛИНА
19. фебруара 2017. заувек је престало да куца
срце моје мајке, баке и
таште

Последњи поздрав комшији

СРЕТЕН

1934 – 17. II 2017.

СЕЋАЊЕ

1937 – 18. X 1986.
С љубављу син ДРАГАН, снаја ЈОВАНКА
и унуци МИЛОШ и МАРКО
(82/235877)

БОЖИДАРКЕ
ДОЈЧИНОВИЋ

МИРОСЛАВУ

од станара зграде у Мике
Аласа 11/19, Панчево
(33/235730)

(43/235758)

(143/236027)

У суботу, 25. фебруара,
у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

(104/235954)

СЕЋАЊЕ

28. II 2015 – 28. II 2017.
Две су године прошле.
Време неумољиво тече,
ал’ сећање на тебе остаје.
Твоја мама ИРЕНА
и сестра ВЛАДИСЛАВА

Твоји најмилији: ћерка
СНЕЖАНА, зет МАРКО,
унук НИКОЛА и унука
ЈЕЛЕНА

У петак, 24. фебруара 2017, навршавају се три
године откада са нама није наш вољени

25. II 2002 – 25. II 2017.
Време пролази, сећање
и туга остјау.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

1936–2017.
Била си наш ослонац и
подршка у животу. Заувек у нашим срцима.

ДРАГОСЛАВ
ПАНТИЋ

ВИНКА ИЛИЋ
ПАНИЋ

26. фебруара, у 11 сати,
на Новом гробљу обележавамо годишњи помен
нашем драгом сину и
таји

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ

ВЕЛИМИР ГЕРСТНЕР
Тога дана, у 11 сати, окупићемо се на његовом
гробу у знак љубави и поштовања.
Његови: унуке МАРТИНА и НИКОЛИНА, снаја
ВАЛЕНТИНА и син БОЈАН
(121/235903)

25. II 2001 – 25. II 2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НЕНАД
с породицом
(46/235771)

СЕЋАЊЕ

25. фебруара 2017, у 11
сати, даваћемо годишњи помен

ПОМЕН

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ
14. V 1950 – 21. II 2017.

БИСЕРКА
НИКОЛИЋ
ШТРБАН

Липика, напустио си
нас прерано, а нама је
претешко. Буди спокојан. Жалићемо за тобом, надати се да ћеш
да се вратиш.

МИЛОШУ
СЕКУЛИЋУ
Чувамо те у срцу и сећању с љубављу.

МИЛУТИНУ
МИЛЕТИЋУ

25. II 1997 – 2017.
У срцу те носимо, од заборава чувамо.

Твој унук РАДИСАВ

Ожалошћени: синови
МИЋА и ЗОКИ, супруга
ЦИЦА, свастика
ДАНИЦА са супругом
БОРОМ

Супруга НАТАЛИЈА,
син АЛЕКСАНДАР
и ћерка МИРЈАНА
с породицом

Неутешни: мајка
ЈОВАНКА и синови
УРОШ и ЛУКА

(3/235660)

(32/235730)

(134/236008)

(45/235770)

1920–2009–2017.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЕМИЛИА
БАЛОГ
28. II 2016 – 28. II 2017.
Нека те у вечном миру
прати наша љубав јача
од заборава.
Твоја тетка МАРГИТА
с породицом
(103/235944)

25. фебруара, у 11 сати, на Новом гробљу дајемо
једногодишњи помен нашој драгој

Сваким даном све више нам недостајеш.
Твоји најмилији
(126/2135998)

У срцу те чувамо.
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, ћерка НАДА
с породицом, синови СЛОБОДАН, МИЉАН
и САША с породицама
(136/236014)

НАДИ
ЗАГОРАЦ
Ожалошћени: кћерке
ЉИЉАНА и МИРЈАНА
с породицама
(122/235988)

Драги наш

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ

СВЕТЛАНИ МЕШЕГ

МИЛАН НЕСТОРОВИЋ

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ
1997–2017.

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ

26. фебруара навршава
се година од смрти наше вољене

27. II 1997 – 27. II 2017.

ИЛИНКЕ
СТОЈАКОВИЋ
Носимо је у срцу, живиш у нашим сећањима.
Син НЕБОЈША
с породицом
(123/235989)

По доброти ћемо те
увек памтити.
Твоји најмилији:
БУКАЗИЋ, КУБИК
и СТОЈАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји НИКОЛА
и ДИВНА

Заувек ћеш остати
у срцима мајке
МИЛОДАРКЕ и сестре
ВИОЛЕТЕ с породицом

(63/235822)

(97/2135935)

(109/235966)

Петак, 24. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

26. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана од смрти нашег драгог оца, таста, деде и
прадеде

Године пролазе...

25

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

17. VII 1921
– 29. VIII 2016.

ЈОСИПА
КАЛУЖЕ

Недостајеш....

17. XI 1922
– 19. III 2009.

6. IV 1952
– 27. VII 2014.

25. фебруара 2017. навршава се четрдесет
тужних дана откако нас је напустила наша

Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем трају и живе у нама.

ЖАРКО и МИЛОЈКА
(40/235755)

Сећање и помен драгом, вољеном и никада незаборављеном

С љубављу твоје ћерке
СЛАВИЦА, КАТИЦА и
ОЛГИЦА с породицама

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама

(93/235922)

(5/235664)

Драгом и вољеном

Шестомесечни помен

ДУШАНКА АВРАМОВИЋ
Осећај туге да те више нема не престаје.
Помен ће се одржати на Новом гробљу, у
суботу, у 10.30.

ГОРАНУ
ДЕНЧИЋУ

ГОРАН ДЕНЧИЋ

ГОРАНУ РАДОЈЧИЋУ

1980–2016.

Љубав према теби и данас пламти у срцима нашим, лик и дела твоја вечно ће живети у нама.
Волеће те вечно твоји: мајка МИЛИЦА,
брат БОБАН, снаја ЉУБИЦА, братић БОЈАН
и братаница САЊА

У срцу туга, болна тишина, у нашем дому огромна празнина. Не видимо ти очи, не чујемо глас,
али знамо ту си поред нас. Волимо те.
Твоји најмилији
(92/235905)

(73/235857)

Увек си био и остаћеш
део нас.
Твоји: ДРАГИЦА, МАЈА,
МАРКО, ДАЧА, ИВАНА,
ИСИДОРА, ЕМА,
ДАНИЛО, ЛАЗАР
и ДУШАН

СЕЋАЊЕ

(91/235905)

(74/235854)

23. фебруара 2017. навршава се шест година откада није с нама наша вољена

Син МИЛАН и ћерка МАРИНА
с породицама

Прошло је девет година откако смо остали без
твог осмеха и топлог додира, наш вољени и драги супруг, отац и деда

1. марта навршава се
шест месеци од смрти
мог вољеног супруга

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2017.

Породица
(90/235898)

СРБИЈАНКА МИКИЋ
ПЕТРА
БОГДАНА

ФРЕДИ ВИГ

Време које је прошло није ублажило нашу тугу.
С љубављу чуваћемо најлепше успомене на тебе.
Твоји најмилији: ћерка СВЕТЛАНА, унука
МИЛАНА и супруг СЛОБОДАН

Заувек његови: ИВАНКА, МИША, КАТА и САЛЕ

(101/2359805)

(94/235925)

1938–2008.

Годишњи помен

Четири године без тебе

1935–2016.
Вечно ожалошћена
супруга МИНЕРВА
(72/235850)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
ПЕТРОВСКИ

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
ПЕТРОВСКИ

Снаја МИЛИЦА с децом

26. II 2009 – 26. II 2017.
Увек ћеш нам недостајати.
Сестре МИЛИЦА
и ЉУБИЦА
с породицом

(88/235891)

(95/235926)

2009–2017.

Петнаестогодишњи помен

Немам речи... Недостајеш много и увек ћеш...

25. фебруара, у 11 сати,
на Старом православном
гробљу даваћемо годишњи помен нашој драгој

АЛЕКСАНДАР
СТАМЕНКОВИЋ
Време пролази, а бол је
све већа.
Твоји: деда МИЛОМИР
и ујка ДРАГАН

ДИМИТИЈА
ПАНДИЛОВСКИ

АНЂЕЛКА
ВЕЛИКИНАЦ

2002–2017.
Супруга ЉУБИЦА,
синови ЗОРАН
и СТОЈАН с породицом

БРАНИСЛАВ, САНЕЛА
и ДАВОР

(96/239526)

(85/235884)

(84/235880)

АЛЕКСАНДАР
СТАМЕНКОВИЋ
Душице драга, много
нам недостајеш.
Твоји: сека, мама, тата,
бака и деда
(83/135880)

АНЂЕЛКИ
ВЕЛИКИНАЦ
Остаћеш увек у нашим
срцима.
Синови ЂОРЂЕ
и ДУШАН
с породицама

СЕЋАЊЕ

Сећање на нашег драгог

СВЕТКО ЗОРИЋ

ПЕТРА
АНДРИЋА

1. III 1997 – 1. III 2017.

2009–2017.

Живећеш заувек у нашим срцима.
Твоја породица

Прошло је осам година од
растанка с тобом. Сећања
на тебе остају вечна.
Твоја породица

(106/235956)

(69/235837)

(47/235774)

У суботу, 25. фебруара 2017. у 11.30, на Новом гробљу
даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

СМИЉИ ДЕСПОТОВСКИ

СЕЋАЊЕ

ВРЗИЋ

ЛАЗАР

Њени најмилији
(89/235897)

22. VIII 2016 – 22. II 2017.

МАРИЈА
29. II 2004 – 1. III 2017.
Ваше ЉИЉАНА и ЈОВАНА
(127/236001)

АНЂЕЛКА
ВЕЛИКИНАЦ
Јако ми фалиш, мила
моја бако!
ЛИДИЈА
(108235962)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. фебруар 2017.

У суботу, 25. фебруара, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен нашем вољеном

Драгом

26. фебруара 2017, у 12 сати, на гробљу Котеж даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ
на драге родитеље и јединог брата

СЕКУЛИЋ

МИЋИ
ОЛГА

МИЛОВАНУ
ЈОКСИМОВИЋУ
Кад срце и душа боле, време није лек, већ
тиха патња и вечна рана.
Не постоји време које умањује тугу, не
постоје речи којима се може описати колико нам недостајеш.

Прошла је година откада ниси с нама, али сећање на твој осмех и
твоју доброту, остаће
заувек у срцима оних
који су те волели.

Твоји најмилији

Твоја тета СЕКА,
теча ЂУРА и сестре
ЈАСМИНА и МИЛИЦА

(58/235815)

(116/235969)

У суботу, 25. фебруара, у 11 сати, обележавамо четрдесетодневни
помен

СТАНИСЛАВ

ЗОРАН

1923–1977.
1922–1984.
40 година
33 године
Све што даље време лети
све се више прошлост грли,
све се више моји мртви
мени чине неумрли.

ДУШАНКИ ДУБИЋ
1945–2016.

С љубављу породица ДУБИЋ

1953–1992.
25 година

Кроз смрт само треба проћи
па ћу се ја с њима слити,
ако тамо нема ништа
и тад ћемо једно бити.
Тужна ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ, рођ. Секулић

(39/235754)

(18/235011)

25. фебруара 2017, у 11 сати, даћемо годишњи помен нашем драгом

ДРАГОСЛАВИ МИХАЈЛОВИЋ

Двогодишњи помен

РАДМИЛА
ДЕЈАНОВСКА
РАЦА

ЗАРИЈИ САВИЋУ

Недостајеш нам пуно, мајчице наша мила.
Почивај у миру.

С љубављу и поштовањем породица САВИЋ
Твоја деца

(56/235803)

(37/235750)

Мајко много нам недостајеш. Живећеш вечно
у нама.
Синови ДАНЕ и ДОБРЕ
и унуци ДЕЈАН
и ДАРКО с породицама
(79/235869)

Прошло је шест година откако није с нама наш

МИТАР СТОЈКОВИЋ

28. фебруара биће четири године од твог одласка

СЕЋАЊЕ

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

НЕДЕЉКО
ТОКОВИЋ

Недостају нам твоји савети, подршка, загрљаји...
Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША,
ћерка НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад
АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

Твоје: МИЛЕНА, БОЈАНА, БИЉА, ЖИЖА
и ЦОЦА

(50/235779)

(81/235876)

У суботу, 25. фебруара
2017. одржаће се годишњи помен сину и брату

Прође година туге и бола за вољеним и никад
непрежаљеним братом

СЕЋАЊЕ

ЈОН СФЕРА

2013–2017.

1939–2012.

ДУШАНОМ
ЛАЗИЋЕМ

24. VII 1961 – 27. II 2016.
Отац РАДОВАН, брат
ЗОРАН и сестра
ЗОРИЦА с породицом

24. VII 1961 – 27. II 2016.
Сестра ЉИЉАНА и зет
МИЛОШ с породицом

С љубављу и тугом
породица

(118/235976)

(119/235976)

(49/235777)

Никада те нећемо заборавити.

СЕЋАЊЕ

ВУКОМИР
ЛАЛИЋ

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

27. II 2014 – 27. II 2017.

У суботу, 25. фебруара
2017. на Новом гробљу,
у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Сећање на нашег

МИРОСЛАВА
ВУЈКОВИЋА
СМИЉИ
ВИДАНОВИЋ

Део нас је отишао с тобом.

Твоји најмилији

1966–2016.
Вољени никад не умиру!
СТЕВА и ВИДА

Твој син ДУШАН
и супруга САЊА

(54/235794)

(107/235961)

(70/235848)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА
СТЕФАНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА
ГУЦИЈАН

МИРОСЛАВ
ВУЈКОВИЋ

Породица

25. II 2014 – 25. II 2017.
Време пролази, а туга и
бол остају.
Нека те анђели чувају.
Син МЛАДЕН
с породицом

4. марта 2017, у 11 сати,
на Новом гробљу обележавамо годишњи помен.
Супруг ЈОВАН и ћерка
ИВАНА с породицом

(48/235776)

(57/235806)

(52/235780)

Никада те нећемо заборавити.
Таст САВА и ташта
ЦВЕТАНКА

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЛАЗИЋ

МИЛЕТА
ГУЦИЈАН

БРАНКО НАСТИЋ

ЗОРАН ПЕРИН

2016–2017.
Куме, недостајеш нам...
Кумови ЖЕЉКО, ДУШИЦА и МИЛАНА
(62/235819)

Мајка СОФИЈА и брат
ЈОВАН с породицом
(51/2135780)

2002–2017.
Успомену на њега чувају његови најмилији
(42/235757)

(71/235847)

2013–2017.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Твоје: ДАНА, САШКА и МИРА с породицом
(41/235756)

Петак, 24. фебруар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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IN MEMORIAM
27. фебруара 2017. навршиће се годину дана откако нас је заувек
напустио наш вољени супруг, тата, деда и брат

ВЛАДИМИР ВЛАДА
РАЈКОВИЋ

ЈОВАН МИШИЋ

У суботу, 25. фебруара 2017, у 12 сати, на
Новом гробљу даваћемо годишњи помен
нашој драгој

2003–2017.

1947–2016.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо се око његовог гроба
у Вршцу окупити у суботу, 25. фебруара, у 11.30.

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе, бескрајно жалимо што ниси с нама.

С тугом и љубављу његови најмилији
Твоји: мама, тата и сестра

(9/235671)

(7/235668)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИКИНАЦ

АНЂЕЛКИ ПАВЛОВ

Са захвалношћу њени најмилији

ВЕЛИБОР БОРА ЈАНКОВИЋ

СВЕТОЗАР

БЕЖИКА

(35/235723)

23. II 2011 – 23. II 2017.

2011–2017.
2015–2017.
С љубављу, поштовањем и захвалношћу чувамо успомену на наше
родитеље.
Ћерке ВЕРИЦА и ЈЕЛИЦА с породицама

Чувамо га од заборава.
Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА

25. фебруара 2017. навршава се четрдесет тужних дана од смрти

26. фебруара дајемо четрдесетодневни помен
вољеном супругу, оцу и
деди

ДРАГОМИРА
ЂУРИЋА

БРАНЕТУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

(11/235688)

(4/235663)

У суботу, 25. фебруара, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

1. марта 2017. навршава се десет година откад
није с нама

25. фебруара, у 11 сати,
даваћемо годишњи помен

1943–2017.

2007–2017.

ВИДИ
НИКОЛИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима, никад незаборављен.

С љубављу и поштовањем породица

И данас те чувамо од заборава.
Твоја супруга ЈУЦА, синови ЗОРАН
и СЛОБОДАН са својим породицама

(20/235706)

(21/235707)

Мајко моја у срцу туга,
на гробу тишина, а у кући велика празнина.
Твоја ћерка НАТАША
с породицом

Супруга ТАТЈАНА,
ћерка КАТАРИНА и син
ДИМИТРИЈЕ

Утехе нема, заборав не
постоји, постоје само
сузе и бол.
Ожалошћени: супруга
ЈЕЛЕНА, ћерке
ОЛИВЕРА и ДРАГАНА,
зетови МИЛАН
и ВЛАДА и унуци
СТЕФАН и НИКОЛИНА

(26/235723)

(30/235727)

(19/235703)

УРОШ БОЖИЋ

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. пољопривреде

Помен драгој

Прошло је четрдесет
дана, а моје драге сестре нема

МИЛЕНИ
ВИРИЈЕВИЋ
Дубоко поштовање и
много лепих тренутака
нас везује.
Кумови: породица
ЈОВАНОВИЋ

СТОЈАНКА
ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Грубетић

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ
2014–2017.

АЛЕКСАНДАР
ЧИНИЋ
2007–2017.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Иако време пролази,
увек ћеш бити у нашим
срцима.

Твој брат МИТА
с децом

Твој стриц МИРОСЛАВ
и стрина НАСТАСИЈА

Породица

(6/235665)

(12/235690)

(13/235691)

(1/235645)

Сећање на драге родитеље

Шест месеци откако нас је напустио и заувек ће нам
остати у срцима наш вољени

КРСТИЋ

1916–2012.
Заборав не постоји.

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ

26. фебруара 2017, у 11
сати, даваћемо годишњи помен вољеном супругу и оцу

Прошло је десет година
без тебе, а ти си са
мном.
Твоја ЗОРА

(147/236035)

СТОЈАНКА

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ
1914–1993.

Син ЗЛАТКО с породицом
(34/235733)

С поштовањем и захвалношћу породица РУЖИЋ
(36/235739)

ВАСА ЋИРИЋ

Ожалошћени: супруга
МИРА и ћерке ВЕСНА
и ГОРДАНА
с породицама

23. II 2005 – 23. II 2017.
Живи у нашим мислима, успоменама и сећању. Док је нас и ти ћеш
живети.
Твоја сестра РУЖИЦА
с породицом

(14/235692)

(10/235673)

ТРАЈАНУ
БЕЗЊИ

Нашем

ЉИЉАНА
МИКЉИН

МИЛАН РУЖИЋ

Мој вољени брат

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ

Две године су прошле,
ал’ љубав никада.
Ваша деца НЕНАД
и ЖЕЉАНА

23. II 2005 – 23. II 2017.
Време бесповратно пролази, али у нама живи сјај
срећних дана.
Твоја породица

(53/235781)

(11/235674)
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ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

КАЧАРЕВАЧКА „СЛАНИНИЈАДА” ПОКАЗАЛА СВУ СНАГУ
» Наставак са стране 1
Као што је већ речено, халу су
заузели велики произвођачи, а
њихови утисци могу се сажети
у једну реченицу – „Сланинијада” се једноставно не пропушта, без обзира на околности,
хладноћу, стање у држави или
куповну моћ грађана.
Василије Илић из Индустрије меса „Змајевац” из
Ирига навео је да са својим сарадницима у Качарево долази
пет година те да је стално на
истом месту – у најужем центру хале и, како је рекао, заузимају цело „полуострво”. То
„задовољство” коштало их је
безмало триста хиљада динара. И упркос не баш јефтином
закупу простора успевају да се
нађу на позитивној нули и
оправдају своје присуство, јер
им је веома стало да се представе на овом сајму. А према
речима саговорника из Ирига
имају шта да понуде – од готових јела до комплетног програма специјалитета од мангулице.
Бранко Шопаловић из Мачката је овде шести пут и увек је
у хали. Он и екипа су ту, такође, више ради маркетинга и да
би поделили покоју визиткарту. Главни производ им је пршут, али сланина иде најбоље.
Неке велике зараде нема, пошто се одбију трошкови закупа, пута и смештаја. Кад је о
томе реч, увек бораве код
истих људи из села, с којима
су се већ спријатељили.
Јанко Цеснак из панчевачке
месаре „Плави Дунав” истакао
је да су им најтраженији артикли барена сланина (380 динара по килограму) и панчета
(680 динара), а да људи најчешће узму по једну таблу.
Петер Пап из скореновачке
месаре која носи његово презиме (и чији ће у будућности
бити власник) нагласио је да
његова породична фирма већ
читаве две деценије учествује
на овом јединственом фестивалу месних прерађевина.

Стога су ови вредни предузетници одлучили да то ураде и
ове године, премда лане нису
били задовољни салдом, нарочито у односу на некадашња времена. За четири дана
морали су да плате сто хиљада, али им је, као и код других
ин ду стри јалаца, маркетинг
био приоритет. Најтраженији
производ била је сланина димљена на класичан начин, која је коштала шестсто динара
по килограму, а главни специјалитет такозвана „софијска” кобасица.
Код домаћина је најслађе
Испред поменутог спортског
објекта нашли су се мањи произвођачи илити прави домаћини, који су нудили аутентичне месне рукотворине.
Панчевац Арменд Хоти и
људи из Владимировца продавали су сланину и кобасицу од
домаћих свиња здраво отхрањених у Пешчари.
Миле Стефановић из Качарева скоро сваке године има
штанд, а већ у првих неколико сати манифестацијe продао је двадесетак килограма
сланине за седамсто динара

по килограму, док су кобасице
ишле за осамсто. Сви производи су прављени по традиционалним рецептурама.
Његов суграђанин Зоран Тасић продавао је шварглу у тепсији без кожуре за петсто динара по килограму. Отишла
му је и сланина, а масовно су
куповане и кости за чорбу.

„шајбну” од два милиметра; на
укупну масу додаје око два одсто соли, као и (искључиво)
туцану паприку и кувани лук
да би се добио пријатан и питом укус.

Тренутно има шест свиња у тову, а за ову прилику обрадио је
две. Сваке године има штанд
са својом робом, и то по ценама које годинама нису мењане.
Милутин Зајовић је, заједно
са супругом Бранком, поново
нудио његушку кобасицу, суви
врат и суву пршуту. Они не
мењају локацију тезге и, за
разлику од неких других, не
мисле да је закуп превисок.
Милутин је од оца наследио
сву неопходну инфраструктуру – од пушнице до машине за
млевење меса. Ипак, не гаји
своје свиње, већ их купује код
проверених сточара. Препоручио је кобасицу, коју прави по
једноставном рецепту: комади
сланине мељу се кроз најтању

јати. Драган Ераковић из Костолца долази редовно десет
година, обично суботом, а сада
је изнимно навратио првог дана због тога што је празник.
Воли чисто банатске производе, а сматра да су цене биле
сасвим приступачне.
Снежана Ђорђевић из Пожаревца први пут је на „Сланинијади”, а за њу је чула од
кумова. Није очекивала да је у
питању оволика фешта, али
ни, с друге стране, да су цене
толике колике су.
Качаревка Светлана Ћулафић сваке године у време поменуте феште има много посла јер јој у госте долази силна
родбина из Лознице, Београда
и Сомбора. Њена унука Анастасија воли да једе сланину,

За госте светска понуда
А купце из свих кутака „белог
света” било је немогуће избро-

ОДРЖАН ДРУГИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

У знак љубави према рокенролу
Други фестивал „Moonwalk”
одржан је протеклог викенда
у дворани „Аполо”. Ова манифестација практично је наставак окупљања у знак сећања
на једног од најталентованијих рок музичара – Оливера
Месароша, које је ранијих година организовала његова супруга Неда уз помоћ бројних
колега и пријатеља.
Прве вечери, у петак, 17.
фебруара, наступило је шест
релативно неафирмисаних бендова, који су се представили с
најмање четири нумере. Част
да први наступи имао је дуо
„Енси ин”, а чине га Оливерове ћерке Евгенија и Симона.
Поред вокалних могућности,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

оне су, на задовољство присутних, показале и завидно умеће
на гитари и виолини. Потом се
на бину попела Ада Бркић, а
после ње су наступила још два
панчевачка састава – „The
Sand” и „Синдром”. Између
поменутих бендова свирала је
београдска „Пикова дама”, а
официјелни део фестивала

окончали су „Функционери”,
препознатљиви музичари из
нашег града који су се специјално скупили за ову згоду.
У ревијалном делу најпре се
на стејџу нашао „Буч Кесиди”,
један од тренутно најактивнијих и најперспективнијих локалних састава, а његов једночасовни концерт превазишао

је сва очекивања. Завесу на
програм прве вечери спустио
је „Пројекат”, који се представио прошле године, а за разлику од тада његова свирка је
неупоредиво више нагињала
ка џезу.
Дру го ве че за по чео је
панчевачко-београдски састав
LVC-s, некадашњи „Баш-Челик”, предвођен чувеним рок
критичаром и публицистом
Александром Жикићем, који
у последње време све више
негује музички правац под називом американа. Уследио је
наступ одличних блузера из
групе „Соул стимерс”, а посебну пажњу изазвало је певање
Катарине Арсенов. Добру атмосферу одржао је бенд „Ph”
уз помоћ вокала Бојане Рачић
и гитариста Борка Николића
и Банета Глувакова, који је са
својим триом на бриљантан
начин затворио овогодишњи
фе сти вал „Moonwalk”.

али су јој неупоредиво милији
аутићи и змај.
Милка из Београда досад
никад није била у „најмаснијем селу”, за које је сазнала од
сестре из Зрењанина, чији муж
ту долази малтене од самог почетка. Њена пријатељица Војка Вуков купила је сланину и
чварке код сељака одмах чим
је дошла, јер напросто није
могла да им одоли. Њима двема се допадају и производи од
мангулице, као и коњске кобасице. Највише их је изнервирало то што је неко на црно
покушао да им наплати паркинг. Размишљале су да „љубазне” домаћине пријаве, али
су ипак одустале зарад доброг
расположења.

А доброг расположења није
мањкало. Као и увек, било је и
разних пратећих садржаја, од
којих вреди издвојити изложбу дечјих карикатура на тему
сланине.
Наравно, ни бројни поклоници вашарске атмосфере нису били ускраћени за опуштенцију. И то до дубоко у ноћ.
Поред чувених шатри с народном музиком, ништа мање
забавно није било ни око штандова, а на појединим се, уз кобасице и добру домаћу ракију,
могло уживати и у регеу, латину, рокенролу, а богами и у старим добрим севдалинкама.
И после нек неко каже да
„Сланинијада” није светска...
Фото: В. Ђурђевић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Леа и Лео
Ова два мала мешанца, тежине
од максимално девет-десет килограма, пронађена су пре неколико дана у Народној башти.
Изгледају веома чисто и уредно,
па је вероватно да су некоме побегли из куће или дворишта.
Стари су око годину дана и веома су дружељубиви и добри према другим псима.
Привремено су склоњени са
улице, али хитно траже власника или некога ко би их удомио. Информације се могу добити на контакт-телефон 063/110-08-75.

Ушке
Прелепа чупава и ушата женкица стара два и по месеца тражи
нови дом. Спасена је са улице
током најхладнијих зимских
дана, а пронађена је у изузетно
лошем стању – без длаке и с повредама.
Захваљујући помоћи наше хумане суграђанке опоравила се и
сада је спремна за нови живот.
Стерилизација је обезбеђена, а
за све остало заинтересованима је на располагању контакт-телефон 061/683-10-54.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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„Панчевац” на Косову
Пише

Александар
Живковић
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР” ГОСТОВАО У ГРАЧАНИЦИ

СРЦЕ ПУНО УСПОМЕНА И – ПОНОСА!

Рођено ново
пријатељство
Клупска слава
– Стефан Дечански
Уторак, 14. фебруар. Свети
Трифун. Четири сата. Јутро, а
ноћ... Паркинг СЦ-а „Младост”. Место одакле је одважна експедиција Фудбалског
клуба „Железничар” кренула
пут Косова и Метохије, у посету својим пријатељима из Грачанице.
Од Панчева ка Баточини, преко Рашке... Комби Спортског савеза нашега града, којим је маестрално управљао Средоје, „клизио” је ка светој српској земљи.
Иза њега „пасат”, с возачем Нешом Бојковићем (секретаром),
председником клуба Зораном
Наунковићем и новинарима.
Али и с поклонима за пријатеље
с Косова.
Пут је протекао без икаквих
проблема, а како се екипа приближавала прелазу Јариње, неки унутрашњи „трептаји” у сваком члану експедиције постајали су све јачи... Припадници
српске и косовске полиције
прегледали су лична документа
– све је било у реду, наравно. И
коначно – Косово. Пут је ишао
преко Лепосавића и Звечана...
Графити на грађевинама исписани на нашем језику, вијоре се
заставе Србије... Даље, пут је
водио обилазницом око Косовске Митровице, а црвено-плаво-беле барјаке наједном су замениле албанске заставе... Уместо
српских политичара с билборда је „гледао” Рамуш Харадинај... Грч је стезао желудац...
Приближавали смо се главном
граду. Приштина – сада већ
метропола са око 700.000 становника. Град у експанзији.
Зграде – нове, модерне, светлих фасада. Само ничу... Читав „екстеријер” Приштине је
на албанском језику... И онда,
после осам километара, југоисточно од главног града, на источном ободу Косовске котлине, после скоро 450 пређених
километара од Панчева – Грачаница. Одједном називи улица, фирми, продавница, школа
и вртића на нашем језику... Све
на српском. Експедицију из
Србије дочекују Милош Обилић на споменику у центру
градића, али и домаћини Дејан
Крстић, Драган Томић и Небојша Симић.
Понос ове општине, која у
свом склопу има деветнаест села
и у којој живи око 25.000 Срба,

је постао не само духовно већ и
национално и политичко средиште српског народа овог краја. У њему се свакодневно организују бројни скупови и састанци с међународним представницима с циљем да се обезбеди
опстанак и живот српског народа на Косову и Метохији.
На терену Спортског центра
„Драган Џајић” фудбалери Грачанице и Железничара одиграли

Том приликом председници
двају клубова, Зоран Наунковић (Железничар) и Миодраг
Димитријевић (Грачаница),
потписали су повељу о пријатељству, што значи да ће сарадња бити настављена.
Све време боравка у Грачаници уз наше суграђане били
су и председник Окружног
фудбалског савеза централног
Косова Небојша Симић, Драган

Томић из Грачанице, чији син
игра за Железничар, први човек ФК-а Полет из Лапљег Села, а највише Дејан Крстић,
тренер млађих категорија у
ФК-у Грачаница, и његов кум
Дејан Мирић из Липљана.
Среда, 15. фебруар. Дан који
ће свима у „Жељиној” експедицији заувек остати у сећању.
Дан када су се помешали љубав и бес, туга и понос... Дан
када је срце куцало другачије...
Зоран Наунковић, Ненад
Бојковић, Ненад Стојчић и
Жељко Стајчић представљали
сигурно је манастир Грачаница
– један од најлепших споменика средњовековне културе из
четрнаестог века. Подигао га је
краљ Милутин између 1315. и
1321. године као последњу од
42 цркве које је саградио током
своје владавине. После Другог
светског рата манастир су обновиле монахиње и од тада је
он женски манастир. Након рата на Косову и Метохији 1999.
године у манастир Грачаницу
је пренето седиште епископа
рашко-призренског, који је морао да напусти Призрен. Манастир

су пријатељску утакмицу. Нека у спортским аналима остане забележено да је тим из нашега града предводио тренер
Ненад Стојчић, а играли су:
Дејан Јевтић, Бранислав Катанић, Немања Текијашки,
Лука Симоновић, Саша Руњаић, Жељко Стајчић, Бојан
Трипковић, Милош Јанићијевић, Милан Недучић, Слободан Дробњак, Дејан Савков,
Веселин Косовић, Петар Вигњевић, Момчило Цветковић,
Марко Јовановић и Александар Томић.

су делегацију нашег клуба која
је била на пријему код председника Општине Грачаница Владете Костића. Том приликом је
први човек ФК-а „Железничар”, уз пригодне поклоне, домаћину предао и поздравно писмо градоначелника Панчева
Саше Павлова.
А онда се кренуло на пут у –
историју. У обилазак највећих
српских
светиња.
Комби
Спортског савеза заменило је
возило с таблицама Косова...
После деведесетак километара вожње од Грачанице, путевима кроз села „обојена” црвеним заставама са црним орлом, чије улице, са споменицима на којима су униформисана лица и натписи УЧК,
подсећају на ратне страхоте,
стигли смо у Пећ.
Ту, на улазу у Руговску клисуру, одмах крај Пећке Бистрице, ушушкао се један од

ђе након путешествија у коме
се осећа албански фанатизам,
стижемо до вековног сведочанства српске цивилизације
– манастира Високи Дечани,
који гордо и одлучно намерава да опстане и у будућим вековима. Задужбина Стефана
Дечанског сачувана је од разних уљеза и од зуба времена.
Још од 1327. године...
После контроле на пункту
КФОР-а ушли смо у величанствено здање које опија својим
миром и тишином, али и сигурношћу, иако је окружено
селима у којима је дивљао тероризам...
Високи Дечани су јединствени и по изгледу Цркве
Христа Спаса, чија раскошна
лепота зауставља дах оном ко
је први пут угледа и – не престаје да задивљује. Високе Дечане још од 1999. године чувају италијански припадници

најзначајнијих споменика српске прошлости – Пећка патријаршија. У њој су се вековима налазили седиште и маузолеј српских архиепископа и патријарха.
Од свог постанка у 13. веку Патријаршија је место где се чува
значајна уметничка заоставштина. У њој се налази и споменик
природе – шамдуд који је стар
око 800 година, а посадио га је
цар Душан. И још увек листа...
На двадесетак километара
од Пећке патријаршије, тако-

КФОР-а, али и двадесетак монаха, који вредно и непоколебљиво негују веру и традицију.
Како они кажу, Високе Дечане
у ствари чува њихов краљ Стефан Дечански, чије се мошти
налазе у манастиру.
– Једном је статуа лава с
трифоре пала на главу турског заповедника и тако је
спречено претварање цркве у
џамију. Други пут је отац Давид, копајући багером рупу,
наишао на део НАТО касетне

бомбе и, чудећи се, са ње
отресао земљу, да би му тек
јака експло зија приликом
стручне детонације разјаснила о каквој направи је реч.
Једном је отац Пајсије бомбу
пресекао тањирачом а да није
ни приметио. После су му
Италијани као срећко вићу
доносили да им попуни тикет
за лото. Последњи пут је краљ
„по средо вао” 2007. го дине,
када је манастир зољом гађао
млади Албанац са супротног
брда, тако што је скренуо пројектил с пута ка олтару према
дворишном зиду – испричао
је монах приликом обиласка
манастира.
Дечани су одувек као магнет
привлачили људе, не само
хришћане већ и комшије Албанце и муслимане... Тако је
овај манастир постао и место
поновног успостављања врло
нарушених односа. Цео српски
живаљ на Косову охрабрен је
истрајношћу монаха, а братство је потпуно свесно да је
судбина манастира у томе да
мири Исток са Западом, чиме
одише и његов изглед, али и да
чува аутентичну духовност и
културу.
Ваљда су се и због свега тога
члановима панчевачке експедиције по изласку из Високих
Дечана ничим неизазване сузе
сливале низ лице...
– Велику захвалност дугујемо градоначелнику Саши Павлову, али и Спортском савезу
нашега града и генералном секретару Дејану Перићу. Пут су
нам олакшале и фирме „Леди”, „Пеца рентакар”, „Зенит
електро” и „Либеро”. Била је
то спортска посета Грачаници,
али самим доласком на Косово и Метохију постало је јасно
да је утакмица најмање важна.
Стекли смо нове пријатеље,
сигурно ћемо узвратити гостопримство, али најјачи утисак
на целу експедицију оставиле
су посете манастирима. Поготово Високи Дечани, где смо
имали част да се поклонимо
моштима краља Стефана Дечанског, чију ћемо славу, уз
благослов оца Исаије, од ове
године обележавати сваког 24.
новембра – рекао је председник ФК-а Железничар Зоран
Наунковић.
Уследио је повратак у Грачаницу, још један снажан,
пријатељски загрљај с домаћинима, још једно „укрштање
руку” и – братски поздрав. На
путу ка Мердарама кроз главу
су пролазиле различите мисли. Косово – срце Србије, измучено оружаним сукобима и
изгубљеним младим животима. А све је могло и морало да
буде другачије.
Врхове Проклетија и ове године прекрио је снег...
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАО И ЈУГОВИЋ, НА РЕДУ ВОША
Буњевчевић
најефикаснији
Најтеже гостовање

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

МЕДАЉЕ СА СВИХ СТРАНА
На турниру за млађе категорије који је одржан прошлог
викенда у Руми надметало се
346 малих бораца из 42 клуба
из БиХ, Хрватске, Републике
Српске и Србије. Џудо клуб
Динамо представљало је једанаест такмичара, који су у
укупном пласману заузели
друго место. Екипу је предводио тренер Коста Илијин, а
један од делилаца правде био
је Петар Илијин.
Златне медаље су освојили
Алекса Ђуровић, Андријана
Кртенић и Урош Ћућа. Сребром су се окитили Матеја
Стојановски и Матеја Зубовић, а бронзе су зарадили Никола Мирковић и Марија
Стојановски.
Већ у недељу млади џудисти Динама били су на новом
искушењу, јер су се надметали

на турниру у Сремској Митровици.
Највредније трофеје су заслужили: Милица и Милена
Секуловић, Немања Јурица и
Вук Васић. Сребрне медаље
су зарадили Вељко Васић и
Милош Стојановић, а бронзане Филип Ћирић, Вид Милановић и Велибор Јакшић.
Одличне резултате у Сремској Митровици остварили су и
џудисти Панчева. Филип Паланачки је освојио злато, Александар Лупулов сребро, а Сара
Ђурђев и Милош Мандарић
бронзе.
Мали борци ЏК-а Панчево
били су успешни и на такмичењима у Темерину и Лакташима, а трофеје су освајали Александар Лупулов, Лазар Ваневски, Лазар Албијанић, као и
Милица и Немања Нишић.

КАЧАРЕВАЧКИ АС НАСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ

СЛЕДИ ПЕТНАЕСТИ ТУРНИР
У Качареву ће у суботу, 25.
фебруара, петнаести пут бити
одржан међународни турнир
у малом фудбалу који организује ФК Ас из тог места.
У такмичарском делу турнира, у конкуренцији дечака
рођених 2005. године, учествоваће Партизан из Београда, Зенит из Бијељине, Динамо 1945, Лане из Београда и
домаћи Ас. У ревијалном делу представиће се млађи фудбалери школе фудбала Ас, у
утакмицама против вршњака
из Бубамаре (Црепаја) и Мондијала (Панчево). Свечано

отварање турнира биће приређено тачно у подне, а такмичење ће се окончати око
17 сати.
Треба рећи да су на турнирима које организује ФК
Ас својевремено, као дванаестогодишњаци, играли данас познати интернационалци и репрезентативци
Србије: Матија Настасић,
Милош Јојић, Лазар Марковић, Никола Нинковић,
Александар Митровић, као
и светски шампион Немања
Антонов, који је и поникао у
школи фудбала Ас.

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР У „ШУМИЦАМА”

СРЕБРО ЗА ПАНЧЕВЦЕ

Утакмицама седамнаестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у српској рукометној елити.
После победе над Партизаном
у Београду пред момцима које
предводи Иван Петковић био
је нешто лакши задатак. У Хали спортова на Стрелишту гостовао је последњепласирани
тим из Каћа, али то није утицало на посету. На трибинама
се окупио велики број навијача
„жуто-црних”, а њихови миљеници нису им ускратили још
једну лепу рукометну представу и победу: Динамо–Југовић
31:23 (15:11).
Иако је од самог почетка сусрета било јасно да су Бранко
Радановић и његови саиграчи
апсолутни фаворити, млад и
талентован састав из Каћа одлично је парирао домаћину. На
голу Југовића бриљирао је Дејан Милосављев, репрезентативни голман, а те бравуре као
да су давале крила његовима
саиграчима. Југовић је успешно одолевао фавориту све до
средине првог полувремена,
чак је био и у лаганој предности, а онда су, после тајм-аута
који је узео тренер Петковић,
„коцкице” коначно „легле”.
Одговорност је преузео Миљан
Буњевчевић. Популарни Бамби је с неколико пројектила
разбио бункер екипе из Каћа,
па је Динамо на одмор отишао
са осетном предношћу (15:11).

У другом полувремену није
било никаквих недоумица.
„Севали” су голови Жујовића,
Дистола, Баруџића, Буњевчевића, Радовановића, Бандуке... Југовић више није имао
ни снаге ни моћи да се одупре
разиграној „жуто-црној” машинерији. Динамо је оправдао
улогу фаворита, али је и искористио кикс Војводине у Великој Плани, па сада на табели
има исти број бодова као и Новосађани и Црвена звезда.
Панчевачки тим је с Југовићем играо у саставу: Петар
Жујовић (три гола), Миломир
Радовановић (три), Миљан Буњевчевић (девет), Бранко Радановић, Јован Стојановић (један),

Милош Ивошевић, Срђан Комланов (један), Радуле Радуловић, Иван Дистол (четири),
Саша Терзић (један), Милош
Баруџић (три), Петар Панић,
Саво Славуљица (један), Никола Радовановић, Павле Бандука (три) и Стефан Шапоњић
(два гола).
– Честитам момцима на још
једном тријумфу, тринаестом
у Супер А лиги. Југовић је показао да је квалитетан састав, а
његова младост ће тек доћи до
изражаја. Идемо даље. Пред
нама је најтеже гостовање.
Идемо у Нови Сад на мегдан
са шампионом. Не плашимо
се. Ми смо досадашњим трудом и резултатима „зарадили”

да се наша утакмица против
Војводине прогласи дербијем
кола. Шампион је јак тим, пет
момака је играло СЕХА лигу,
али на муци се познају јунаци.
Увек себи постављамо све више циљеве. Тако је и сада.
Идемо да победимо у Новом
Саду – искрен је, као и увек,
тренер Динама Иван Петковић.
После седамнаест кола у
елити „жуто-црни” имају скор
од тринаест победа, једног ремија и три пораза, баш као и
Војводина и Црвена звезда.
Сва три тима имају и по 27 бодова. Динамо је у екстра друштву. Заслужио је то. Нека тако остане. Срећно!

НОВИ УСПЕСИ ШАХОВСКОГ КЛУБА „АЉЕХИН”

АЊА РАДМАНОВИЋ НОВА НАДА
Млади такмичари Шаховског
клуба „Аљехин” из нашега
града одлично су започели нову годину. Они су учествовали
на два велика кадетска такмичења, у Батајници и Земуну, а
што је најважније, са оба су се
вратили окићени медаљама и
тако наставили континуитет
освајања трофеја. Такође, не
мање важно, треба истаћи податак да је ШК „Аљехин” на
сваком турниру био један од
најмасовнијих клубова, што је
још један показатељ да се у
том спортском колективу добро ради с младима.

Ања Радмановић је на турниру у Батајници делила друго

и треће место, а на такмичењу у
Земуну била је друга. Одличан

је био и Матеја Мијушковић, који је у Батајници освојио бронзано одличје.
Ова такмичења су само
увертира и припреме за кадетско Првенство Србије, које ће
бити одржано на пролеће.
Нови трофеји које освајају
млади шахисти „Аљехина” надовезују се на златне медаље с
Првенства Србије, Балкана и
Европе које већ красе витрине
тог спортског колектива.
Млади шахисти тренирају
сваке вечери у просторијама
МЗ Котеж, а с њима ради лиценцирани тренер Ненад Томин.

УЛТРАМАРАТОНАЦ ВЕЛИКОГ СРЦА

ЖЕЉКОВА ТРКА ЗА ЖИВОТ

У београдској хали „Шумице” у недељу, 19. фебруара,
одржан је турнир у стреличарству, на којем је учествовао велики број такмичара из
целе земље. У веома јакој
конкуренцији надметало се и
једанаест чланова СК-а Панчево, који су освојили пет одличја.
Млађи пионир Лазар Андреев освојио је најсјајније
одличје, а старији пионир Јован Шпехар окитио се сребрном медаљом. Кадети клуба

из нашега града били су и
овог пута неприкосновени.
Још један тријумф остварили
су Ана Велимиров и Урош Јакоб. Одлични су били и сениори, па је тако екипа СК-а
Панчево у саставу: Дејан
Форго, Дејан Јакоб и Душан
Грбић освојила сребрно одличје.
Идућег викенда на програму ће бити Првенство Србије
у Темерину, а тим такмичењем биће и окончана сезона у
затвореном.

Међународни дан деце оболеле од малигних болести обележава се 15. фебруара. И баш
тог дана наш суграђанин, репрезентативац Србије, ултрамаратонац Жељко Зељковић
трчао је 80 километара у хуманитарне сврхе, од Панчева до
Смедеревске Паланке – за помоћ десетогодишњем Владимиру Ђорђевићу, који се бори
против цисте на мозгу. Зељковић је одлучио да продаје километре које ће претрчати и
тако учествује у оздрављењу
свог малог суграђанина.
Упркос хладном времену
Жељко је на Сретење, у пет ујутру, кренуо из „Авив парка” у
Панчеву, а на циљ је стигао после девет сати. Испратили су га
његови маратонци и пријатељи,
а у близини Смедерева с њим су
наставили да трче маратонци из
Панчева и Сандра Тројановић,
маратонка из Смедеревске Паланке. Хуманитарна акција
„Свим срцем за Владу” покренула је велики број људи.

– Ово је заједнички успех.
Претрчао сам најважније километре у свом животу. Драго
ми је што смо „великима” показали како се боре мали и
обични људи – рекао је Жељко
Зељковић.

На улазу у Смедеревску Паланку нашем ултрамаратонцу
прикључили су се и други
спортисти, као и грађани који
су желели да подрже ову акцију. Последњих двадесетак
метара са Жељком и Сандром

прошетао је и мали Владимир
Ђорђевић. Дочек у Смедеревској Паланци био је предиван,
а међу бројним грађанима
био је и председник општине
Никола Вучен. Један део, око
40 километара, са Жељком је
трчао његов велики пријатељ
Милан Гверо, а иза њега је све
време трке ишла и његова
екипа у саставу Владимир Лаушевић, Ненад Пријовић и
Маринко Кнежевић.
Током трке „Километри за
Владу” прикупљено је 367.000
динара, а после неколико одржаних акција за операцију у Турској недостаје око 27.000 евра.
Ко год жели да помогне и учествује у лечењу малог Владе, новац може уплатити на жиро рачун његовог оца Синише Ђорђевића, број 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком „за лечење Владе”. Више информација може се добити и путем имејла djordjevicsinisa86@gmail.com,
као и на „Фејсбук” страници
„Подршка за Владу”.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У БЕОГРАДУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗОРАНИН НОВИ РЕКОРД

САЊА НАЈБРЖА
У организацији вршачког клуба ВАК, прошлог викенда је
одржана традиционална трка
под називом „Вршачки бели
крос”, на којој је учествовало
око 200 атлетичарки и атлетичара из Србије, узраста од седам до двадесет година. АК
Тамиш, предвођен тренером
Зораном Коцићем, представио
се с пет такмичара, који су
освојили три медаље.

У трци најмлађих Олга Лисицин је зарадила бронзу у
надметању на 100 м. Стефан
Марић је заслужио сребрно
одличје у трци основаца на
деоници од 200 м, а у трци девојчица на 300 м сјајна Сања
Марић је још једном показала
да нема конкуренцију, без обзира на дисциплину у којој се
такмичи, па је убедљиво тријумфовала. Поред златне медаље, Сањи је припао и пехар
победнице „Вршачког белог
кроса”.
– Атлетски клуб Тамиш, уз
помоћ Града и Спортског савеза Панчева, наставља да развија школу атлетике, као и пионирске категорије, које са сваког такмичења у Панчево донесу прегршт медаља – рекао
је Зоран Коцић, тренер овог
клуба.
Иако нису освојили трофеје,
запажен успех постигли су и
Алекса Нертица и Јелена Васиљевић.

СЈАЈНЕ КАТАШИЦЕ
У недељу, 19. фебруара, у
Шапцу је одржан традиционалан карате турнир „Сенсеи
куп”, на коме се надметало око
200 такмичара из 18 клубова
из Србије и БиХ. Пет такмичарки из КК-а Младост освојило је пет златних медаља у дисциплини ката.
Трофејима су се окитили:
Милица Драгичевић, Сара Жунић, Нина и Сара Арађанин и
Анастасија Крстић.
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Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда

Сјајна трка на
60 метара

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

Следи Првенство
Балкана
У Београду је у суботу, 18. фебруара, одржан велики међународни атлетски митинг под
називом „Србија опен”. Како
по резултатима, тако и по именима учесника, ово надметање
је превазишло прошлогодишње, а много личних рекорда
обележило је овај спектакл.
Међу атлетским звездама се
нашла и наша суграђанка Зорана Барјактаровић, чланица
АК-а Динамо. Она је наступила
у трци на 60 метара и освојила
је сребрну медаљу, с новим
личним рекордом, који сада
износи 7,53. Овај резултат је
вредан 1.066 бодова и на многим митинзима био би довољан и за конкуренцију као најбољи резултат, а овде је био тек
дванаести. То само говори колико је митинг био квалитетан.
Зорана је поново била најбржа девојка из Србије, па је
сада једини кандидат наше земље за учешће на Првенству

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ФАП ЛИВНИЦА
недеља, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Пазова: МЛАДОСТ – ОБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
субота, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЦРВЕНКА
недеља, 16. 30

Европе у овој дисциплини. До
норме је дели само осам стотих делова секунде, али пошто
је она тек ушла у конкуренцију млађих сениорки, селектор
има право да је позове у тим и
са овим резултатом. У протеклих шест недеља Зорана је

поправљала лични рекорд из
трке у трку. Зимску сезону је
одрадила готово беспрекорно,
а круна рада треба да буде наступ на шампионату Старог
континента.
Већ наредног викенда Зорана Барјактаровић наступиће на

сениорском Првенству Балкана. Конкуренција ће поново бити жестока, јер је то надметање
само увертира за европски
шампионат. Зорана је већ постала део атлетске елите, а недостаје јој само мало искуства
да се пробије до самог врха.

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО
субота, 17 сати
Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА
недеља, 14.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

КУП СРБИЈЕ ЗА ТЕНИСЕРКЕ ДО 16 ГОДИНА

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈУГОВИЋ

ЈОШ ЈЕДАН ТРОФЕЈ ЗА ЕМУ
У Београду је прошлог викенда одржан Куп Србије за тенисерке до шеснаест година. На
том изузетно важном турниру
прве категорије окупиле су се
32 девојчице из целе Србије, а
од панчевачких такмичарки
наступиле су чланице ТК-а Динамо: Ања Милошевић, Милана Вулин, Стефана Топо и
Емилија Којчић.
У јакој конкуренцији Емилија Којчић и Стефана Топо
постигле су изузетан успех.
Оне су се пробиле до саме завршнице и у финалу одиграле
клупски дерби, у којем је Емилија била боља од Стефане и
победила са 6:0 и 6:1.

Овај резултат је изузетно
значајан, како за Емилију,
која се враћа у добру форму,
тако и за Стефану, која се на
најбољи начин представила
српском тенису, јер се недавно доселила у наш град из
Немачке, где је рођена. Стефа на је сво је вре ме но би ла
првакиња Баварске за девојчице до десет и дванаест година.
За овај велики успех панчевачких тенисерки заслужан је
искусан тим тренера, који чине браћа Владимир и Бојан
Здравковић, Младен Вуковић
и кондициони тренер Небојша
Златковић.

СТАРЧЕВЦИ НАСТАВИЛИ НИЗ ПОБЕДА
Прошлог викенда на програму су биле утакмице петнаестог кола Прве лиге за одбојкаше. У овој рунди шампионата старчевачки Борац је гостовао у Јагодини, где је одмерио снагу са истоименим
домаћим ривалом. И пре почетка утакмице Давор Милошевић и његови саиграчи важили су за апсолутног фаворита,
а када је меч почео, ту улогу су
и оправдали: Јагодина–Борац
0:3, по сетовима: 16:26, 16:25
и 21:25.

Сам поглед на коначан исход
довољно говори о односу снага
на терену дворане ЈАССА. Одбојкашима Борца је за максималну победу било потребно нешто више од сат времена, па су
с нова три бода наставили потеру за водећим тандемом –
Младим радником из Пожаревца и Спартаком из Суботице.
Тренер Борца Душан Јовић
на располагању је имао екипу
у саставу: Гаврилов, Синђелић,
Милетић, Рајковић, Луковић,
Милошевић, Спасојевић, Булић,

Владисављев, Кнежевић, Познић и Зиндовић.
Идућег викенда пред Старчевцима ће бити још један лак
задатак. У госте им долази
претпоследња ФАП ливница из
Прибоја, а потом следи дерби с
Младим радником.
У 15. колу Друге лиге група
„Север” Одбојка 013 је на свом
терену изгубила од Волејстара
из Сомбора с 0:3, по сетовима:
21:25, 17:25 и 17:25.
– Изузетно лоша игра наших
девојака у блоку и велики број

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ

0:3

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

0:3

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

92:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–БНС

62:70
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ОСАМ МЕДАЉА

сервис грешака. Не знам одакле
тај ниво недисциплине у тиму,
пре свега од девојака које треба
да уђу у игру, до девојака које су
биле на терену. Данас, нажалост, ничег позитивног није било. Екипа из Сомбора је искусна,
има једног од најбољих техничара у лиги и данас је заслужено
тријумфовала – рекао је тренер
Одбојке 013 Иван Крговић.
После петнаесте рунде шампионата Панчевке заузимају
четврто место на табели, с 30
бодова.

Сребрне медаље су освојили: Ана Величковски, Кристина Бјелчевић, Хелена Бучалина и браћа Растко, Михајло и
Илија Анђеловић, а бронзе су
заслужиле Александра Димитровски и Јана Пејновић.
Одлични су били и Сергеј
Цветковић, Лазар Илијевски и
Марија Паневски.

СЕЗОНА ПУНА ИЗАЗОВА
Рагбисти панчевачког Динама вредно раде како би што
спремније дочекали пролећну
сезону, у којој им предстоји
много спортских изазова.
Преко осамдесет играча
тог клуба наступаће у пет категорија (сениори, јуниори,
кадети, пионири и петлићи),
а поред утакмица у домаћем
првенству, биће и репрезентативних активности за младу
селекцију наше земље. Чак
шест играча Динама браниће
боје Србије на Првенству
Европе.
– Комплетне припреме
обавићемо у нашем граду, јер
имамо одличне услове за то.

Сениори 11. марта имају прву
контролну утакмицу, и то

против младе репрезентације
Србије, а потом следи и дуел
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Чланови Џудо клуба Јединство из Качарева имали су
много успеха на турниру у
Сремској Митровици који је
одржан прошлог викенда.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

РАГБИСТИ ДИНАМА ВРЕДНО РАДЕ
– Ово је један од припремних турнира за предстојећа
првенства јужног Баната, Војводине и Србије, која очекујемо
у наредним месецима. Такмичарке су биле на висини задатка
и с максималним учинком
освојиле највиша одличја –
рекао је тренер КК-а Младост
Тихомир Макитан.
Чланови овог клуба идућег
викенда путују у Аранђеловац
на још један међународни турнир.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ШАХОВСКИ КУТАК
с Вршцем. Очекујемо да ће
наш подмлађени тим, под
вођством искусног тренера
Милана Митровића, направити добру увертиру како бисмо
се на јесен борили за улазак у
Прву лигу Србије. Управа
клуба је заједно са стручним
тимом урадила много како би
се Динамо ове сезоне вратио
у врх српског рагбија и представљао град Панчево у најбољем светлу – рекао је спортски
директор клуба Игор Стојадиновић.
Панчевачки рагбисти велику
помоћ имају од свог града, али
и од Спортског савеза Панчева
и ЈКП-а „Младост”.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг1)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ФИНАЛНИ ТУРНИР КУПА СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ

„ЛАВИЦАМА” ПЕХАР ВИЦЕШАМПИОНА
Одбојкашице Динама
поновиле највећи успех
у историји клуба
Женски одбојкашки клуб Динамо
још једном је показао због чега је
спортски понос нашега града. У Старој Пазови је прошлог викенда одигран финални турнир педесет првог
Купа Србије, а поред домаћег Јединства, Спартака из Суботице и београдске Визуре, међу „четири величанствене” екипе биле су и панчевачке
„лавице”. То је велики успех клуба из
нашега града, који се после седам година поново нашао на завршном такмичењу.
Вољом жреба први полуфинални
пар чинили су Јединство и Визура,
а потом су снаге одмерили Динамо
и Спартак. Стара Пазова је тог 18.
фебруара била одбојкашки центар
Србије, па су се на трибинама дворане „Парк” окупили бројни заљубљеници у игру преко мреже, али и
гости из света спорта, политике,
културе и привреде. Дерби је свакако био меч у коме су се састали тренутни лидер Суперлиге и званични
бра ни лац тро фе ја нај ма сов ни јег
такмичења, а после боље игре Јединство је тријумфовало с максимал ним ре зул та том и већ та да
оправдало улогу великог фаворита
на овом турниру.
Потом су на терен истрчале одбојкашице Динама и Спартака. Била је
то сигурно најважнија утакмица у
сезони за оба тима. Улог је био превелики – пласман у финале и уписивање у спортске анале наше земље.
Није смело да буде никаквих калкулација, грешке су морале бити сведене на минимум. Очи панчевачких
љубитеља спорта биле су упрте у
„лавице”, а оне су ко зна који пут доказале да могу да буду најбоље када
је најпотребније: Динамо–Спартак
3:1, по сетовима: 25:23, 25:14, 23:25
и 25:15.

предводи Александар Владисављев.
Сјајним сервисима Јелене Лазић,
Милене Спремо и Јелене Медаревић
Динамо је потпуно пореметио пријем Спартака. Разиграла се Николина Ашћерић, одличне су биле и Катарина Симић и Сања Ђурђевић, а онда
је и капитен Драгана Марковић повела своје саиграчице ка финалу. Без
великих проблема Панчевке су лако
и брзо стигле до велике предности.
И када се учинило да ће Динамо
утакмицу окончати с максималним
резултатом, јер је у трећем сету водио са 16:11 и 23:20, уследио је пад
концентрације или страх од победе,
што је Спартак искористио и смањио
на 2:1.
На срећу свих пријатеља спорта у
нашем граду, то је било све што је
урадио у овој утакмици. Четврти сет
је донео нову иницијативу Динама.
„Лавице” су „летеле” по терену и бориле се за сваку лопту и сваки поен.
Користиле су све грешке Спартака и
сасвим заслужено стигле до историјског тријумфа. Тим су до победе носиле Јелена Лазић и Нина Коцић,
али све девојке заслужују похвале за
пласман у финале Купа Србије.

Тренери нашег тима Александар
Владисављев и Слободан Радивојевић
припремили су сјајну тактику, па су
„лавице” на самом почетку утакмице
преузеле иницијативу и потпуно разбиле формацију Суботичанки. Динамо је повео са 4:1, да би Спартак убрзо преокренуо резултат у своју корист
(6:7), али су Панчевке отишле на технички тајм-аут са два поена предности (12:10). Уследио је неизвестан финиш првог сета, а онда је одговорност
преузела Нина Коцић, сјајан коректор
Динама, која је са два поена донела
свом тиму толико жељено вођство.
У наставку утакмице виђена је
потпуна доминација девојака које

Нека остане забележено да су Динамо до борбе за трофеј најмасовнијег
такмичења у 2017. години довели тренери Александар Владисављев и Слободан Радивојевић, а да су плави дрес
носиле: Николина Ашћерић, Јелена
Лазић, Катарина Симић, Нина Коцић,
Милена Спремо, Јелена Медаревић,
Сања Ђурђевић, Јана Ћук, Тијана Стојковић, Милица Јовановић, Ања Владисављев и капитен Драгана Марковић.
Недеља, 19. фебруар. Финале Купа
Србије за одбојкашице. Борба за велики пехар. На великој сцени домаће
Јединство и панчевачки Динамо.
Трибине дворане „Парк” у Старој Пазови попуњене до последњег места.

Сетва

Међу гледаоцима Зоран Гајић, председник ОСС, некадашњи фудбалски
репрезентативац Бошко Ђуровски и
многи други асови, али и градоначелник Панчева Саша Павлов.
Домаће одбојкашице су у финале
ушле као апсолутни фаворити, а ту
улогу су после седамдесет минута и
оправдале: Јединство–Динамо 3:0,
по сетовима: 25:17, 25:21 и 25:20.
– Честитам од срца ривалу, али и
мојим девојкама. Част је играти овакво финале. Сјајна атмосфера, ТВ
пренос, спектакл... Уплашено смо

На сваких сат времена у Србији шесторо људи умре од кардиоваскуларних болести. Срце је плодно тло. Често на њему засадимо своје бесове, туге и мрачна сећања.
У врту наслажемо као црепове туђе увреде и самоосуду, па заграбимо са чесме негативних мисли, да све то залијемо. Окујемо баштицу оградом од гвожђа и оставимо рупе. Да се угура још који цреп.
А онда, једног дана, касније ил’ пре, више нема места. И бум!
Оде башта! Пазите шта сејете.

Варка

ушли у меч, што је Јединство умело
да искористи. У наставку сусрета смо
бивали бољи и сигурнији. Због несмотрених грешака смо практично
поклонили други сет ривалу. Покушали смо у трећем сету да „преломимо” при активном резултату, али то
искуснија екипа домаћина није дозволила. Јединство је заслужено стигло до првог трофеја купа, а ми морамо бити задовољни овим што смо
учинили – рекао је после утакмице
тренер Александар Владисављев, који је и пре седам година предводио
Динамо у финалу најмасовнијег такмичења.
На све учињено биле су поносне и
„лавице”. Храбро су се бориле, биле
су достојан противник великом фавориту, а када се после таквог издања и
изгуби, онда пораз не боли превише.
– Задовољне смо упркос свему.
Свесне смо да смо направиле велики
успех доласком на завршни турнир и
уласком у финале. Добро смо играле
и пружиле отпор колико смо могле –
поносно је рекла Драгана Марковић,
која ће у историји клуба бити уписана
као капитен који је једну сјајну генерацију предводио до великог успеха.
Председник ОСС Зоран Гајић предао је победнички пехар Сари Сакраџији, капитену Јединства, а медаље
је вицешампионкама Купа Србије,
својим суграђанкама, уручио градоначелник Панчева Саша Павлов.

Две маске из „Мрак филма” видео је на овој фотографији окорели филмофил. Боје „Интера” омамиле су заљубљеника у фудбал.
Згурене лопове спазио је човек који и сам крадуцка. Ајфелов торањ искоса је разазнала жена што чезне за Паризом. На чамац
за спасавање помислили су они што им брод тоне.
Свако на свету живи у свом сну и све је илузија – закључили
су филозофи. О чему ви сањате?

Паралела
Ове справе да се офарбају, пси луталице да се уклоне, полиција да дежура на улици, детету да се стави капа да не озебе, родитељи да се нацртају поред, политичари да обезбеде бољу будућност – шапућу одрасли.
А она? Она љуља свог пријатеља и описује му ону дугу у даљини, велике лептире и принцезу што маше с прозора дворца.
Како је лепо у њеном свету.
И ми смо једном били тамо. Лако је вратити се. Покушајте.
Бар накратко.
В. Ђурђевић
Д. Кожан

µ

А. Живковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Бојан Николић,
ученик:

Милица Рељић,
гимназијалка:

Сара Јаковљевић,
ученица:

– Играм за Кошаркашки
клуб „Тамиш” и за
викенд ћу имати
утакмицу. Вероватно
ћу увече узаћи с
другарицама,
а планирам и да се
одмарам од школе.

– У суботу ћу
највероватније изаћи
с друштвом у „Кулу”,
а у недељу ћемо отићи
на пиће. С обзиром н
а то да се припремам
за упис на факултет,
преко дана ћу учити.

– Викендом најчешће
шетам Градским парком
с мамом и татом. Такође,
можда ћу отићи да
видим баку и деку.
Планирам и да учим
за наредну школску
недељу.
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